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Forord

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fikk i 2007 i oppdrag av 
Helsedirektoratet å gjennomføre et utviklingsprogram om dagtilbud og 
 avlastningsordninger for personer med demens. Programmet, som er en 
del av Demensplan 2015, har fulgt utviklingen av dagtilbud i et utvalg på 
28 kommuner over hele landet. I alt har 34 dagtilbud blitt studert. Som 
en del av prosjektet har helsepersonell i kommunene fått opplæring og 
veiledning. Det er samlet informasjon om brukerne, og pårørende er 
intervjuet. Målet har vært å lære mer om hvordan etablere og drive til-
rettelagte dagtilbud og beskrive gode modeller for tilbud til ulike grupper 
av personer med demens, både yngre (under 65 år) og eldre. Informasjon 
om organisering og drift er samlet inn og det gjort forsøk på å finne hold-
bare data om kostnader.

Rapporten viser at tilrettelagte dagtilbud er et viktig tiltak for å bedre 
livskvalitet for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. 
Den understreker viktigheten av at tilbudet utvikles videre både kvalitativt 
og kvantitativt. Det er viktig at tilbudet blir gitt tidlig i sykdoms utvik-
lingen, men da kreves det også at innholdet er tilrettelagt for denne 
 gruppen. Resultater i denne rapporten tyder på at brukerne får tilbudet 
for sent i demensutviklingen og at det for mange dekker for få dager per 
uke.

Den nasjonale kartleggingen som ble gjennomført ved årsskiftet 2010-
2011, viste at andel hjemmeboende personer med demens som fikk et slikt 
tilbud, hadde fortsatt å øke sammenliknet med tidligere kartlegginger. 
Den viser likevel at det er langt igjen til at tilbudet har et omfang som 
gjør det til et aktuelt valg for alle med behov. Det er derfor med spenning 
vi registrerer politiske signaler om satsing på området som skal inneholde 
tilskuddsordninger for kommunene.
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Vi håper denne rapporten leses av kommunale helseadministratorer og 
helsearbeidere og blir en hjelp til å nå målet om at «Når demensplanen 
er gjennomført i 2015 – bør alle landets kommuner kunne tilby et til-
rettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens…» (Demensplan 
2015 – «Den gode dagen»). Som en hjelp i arbeidet utvikles det også en 
håndbok om Etablering og drift av dagtilbud for personer med demens. 
(www.aldringoghelse.no eller www.helsedirektoratet.no)

Tønsberg/Oslo, september 2011

Arnfinn Eek Knut Engedal Anne-Marie Mork Rokstad 
Psykologspesialist Professor dr. med. Sykepleier, MHS
Daglig leder Fag- og forskningssjef Programkoordinator

Forfatterens forord

Kontakt med fagfolk i kommunene og intervju med pårørende i forbindelse 
utviklingsprogrammet, har bekreftet at dagtilbud er et viktig tiltak i 
omsorgs kjeden for hjemmeboende personer med demens og et verdifullt 
avlastningstiltak for pårørende. Utviklingsprogrammet har gitt kunnskap 
om hvordan tilrettelagte dagtilbud for personer med demens kan organi-
seres og driftes i både i små og store kommuner. 

En stor takk til engasjerte og dyktige lokale koordinatorer, personalet og 
ledelsen av dagtilbudene i modellkommunene, som har stått på med å 
rekruttere og innhente informasjon fra brukere  og deres pårørende. En 
spesiell takk til brukere og deres pårørende som har vært villige til å gi 
verdifull informasjon om sin situasjon slik at prosjektet kunne realiseres.
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Takk til Fylkesmenn som flere steder har bidratt til nettverk og kompetanse-
bygging for ansatte i dagtilbudene noe som har vært av stor betydning.
Takk til ressurskommunene som har bidratt med viktig erfaring og kunn-
skap om drift av gode dagtilbud. Takk til faggruppen som har kommet 
med gode innspill underveis i programmet. Gruppen har bestått av 
 sykepleier Kari-Ann Baarlid fra  Nasjonalforeningen for folkehelsen; ergo-
terapeut Laila Helland fra NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehusnettverk 
for dagtilbud i Hordaland; leder av dagtilbud for personer med demens/
sykepleier Jorunn Heier fra Vågå kommune; rådgiver og sykepleier Bente 
Kne Haugdahl, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; leder av dagtilbud for 
personer med demens/vernepleier Inger Lise Henriksen, Alta Kommune; 
spesialkonsulent/sykepleier Torhild Bjørge, Bærum kommune, avlastning 
i hjemmet og prosjektmedarbeider/sykepleier Elin Aa Strandli,  Nasjonalt 
kompe tansesenter for aldring og helse. 

Til sist takk til stipendiat Anne Marie Mork Rokstad og psykolog Aase Marit 
Nygård for gode innspill både faglig og språklig underveis i rapport-
skrivingen, og takk til prosjektmedarbeider Elin Aa Strandli for samarbeid 
og støtte gjennom  utviklingsprogrammet.

Tønsberg, september 2011

Liv Bjerkenes Taranrød
Spesialsykepleier /prosjektleder 
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KAPITTEL 1

Innledning 

Med utgangspunkt i internasjonale beregninger av demensforekomst i 
befolkningen antar en at det i Norge i dag er rundt 71.000 personer med 
demens i alderen 65 år og over. Personer som berøres av sykdom, som 
familie og nære pårørende, kan anslås til 350.000. Det er vanlig å regne 
at omlag halvparten, sannsynligvis noe over, bor utenfor institusjon. 

Ved landsdekkende kartlegginger av tilbudet til personer med demens, 
der en har sett nærmere på dagtilbud tilrettelagt for personer med demens, 
er det i beregning av dekningsgrad tatt utgangspunkt i at 50 prosent av 
personer med demens bor utenfor institusjon. I tabell 1 oppsummeres 
utviklingen fra 1997, 2001, 2005 og 2007. Ved innsamling av data ble det 
tatt utgangspunkt i situasjonen ved årsskiftet. 

Forutsetter en at forekomsten av demens holder seg på samme nivå som 
i dag, vil antallet fordobles fram mot 2040. Forekomsten av demens øker 
med økende alder, de aller fleste med demens er over 65 år. To til tre 
 prosent er under 65 år (Engedal og Haugen 2009). I de senere årene og 
spesielt etter at Demensplan 2015 ble lansert, har det vært økt søkelys på 
demensomsorgen. Dette gjelder både innen fagmiljø og i den offentlige 
debatten. Nye forskningsresultater om demens blir gjengitt som viktige 
nyheter i aviser, ukepresse, radio og TV. Manglende tilbud til personer 
med demens og deres familier oppfattes som et samfunnsproblem.

Personer med demens vil på et eller annet tidspunkt i sykdomsutviklingen 
være avhengige av tilrettelagte tjenester. Dette stiller krav til kommunenes 
organisering, dimensjonering og tilrettelegging av tjenestetilbud for denne 
gruppen. Samtidig har kommunene en stor utfordring i å sørge for at det 
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er tilstrekkelig kompetanse i personalgruppene innen helse og omsorg 
som skal gi et faglig forsvarlig tilbud (Eek og Nygård 2006, Helse og 
omsorgsdepartementet 2007). 

Demensplan 2015, Den gode dagen (Helse- og omsorgsdepartementet 
2007) ble presentert som en delplan til Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) 
Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer (Helse- 
og omsorgsdepartementet 2006). Demensplanen er en helhetlig plan for 
demensomsorgen i tiden fram mot 2015. Demensplan 2015 tar utgangs-
punkt i daværende Sosial- og helsedirektoratets rapport, Glemsk, men 
ikke glemt! – Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke 
 tjenestetilbudet til personer med demens. I rapporten beskrives flere tiltak 
som må iverksettes for å heve kvaliteten og øke kapasiteten i tjeneste-
tilbudene til personer med demens. Det foreslås bl.a. utviklingsprogrammer 
innen en rekke områder. Det treårige utviklingsprogrammet Dagtilbud 
og avlastningsordninger for personer med demens (2007-2010) er et av 
disse. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Aldring og helse) 
fikk i 2007 i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre dette utviklings-
programmet sammen med et om utredning og diagnostisering av perso-
ner med demens og et om pårørendeskoler og samtalegrupper. 

Det første dagsenter for personer med demens vi kjenner til i Norge ble 
startet i Oslo i 1987. Siden den gang har antallet tilrettlagte dagtilbud økt 
gradvis. Aldring og helse har kartlagt tilbud i norske kommuner fire  ganger 
i perioden 1996 til 2007 (Eek og Nygård 2006). Den siste kartleggingen 
ble gjort i forbindelse med oppstart av de tre utviklingsprogrammene i 
2007 (Westerberg 2009). Opplysningene dannet grunnlag for igangsetting 
av utviklingsarbeid og prosjekter i utviklingsprogrammene. Ifølge Demens-
plan 2015 (s. 20): «…bør alle landets kommuner kunne tilby et tilrettelagt 
dagaktivitetstilbud for personer med demens, enten i eget hjem, i sykehjem 
eller som dagsentertilbud», når planen er gjennomført i 2015 (Helse og 
omsorgsdepartementet 2007).

I årene fra 2000 til 2005 var det liten endring i antall dagtilbud i kom-
munene. Siste landsdekkende kartlegging i 2007 viste en beskjeden økning 
i dekningsgraden fra 4,6 prosent til 6,8 prosent, tabell 1.1.
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Tabell 1.1. Tilrettelagte plasser i dagtilbud for personer med demens, 
Nasjonale kartlegginger 1996/97 - 2007

1996/1997 2000/2001 2004/2005 2007

Antall kommuner med  

dagtilbud, antall (%)

20,3 100 (23) 104 (24) 130 (30)

Antall brukere totalt* 2,1 1377* 1540* 2262**
Hjemmeboende personer 
med demens***

4,1 31 600 33 200 34 600

Dekningsgrad 18,3 4,4 % 4,6 % 6,8 %

*)     Disse tallene er beheftet med noe usikkerhet da spesielt rapporteringen fra de store 
byene er usikre. 

**)  Tallet er beheftet med noe usikkerhet grunnet manglende informasjon fra 11 kommuner.
***)  Hjemmeboende personer med demens er beregnet til 50 % av totalforekomsten.

Helse- og omsorgsdepartementet har i rundskriv nr. 1-5/2007, Aktiv 
omsorg, presisert vektlegging av kultur, aktivitet og trivsel som sentrale 
og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Demensplan 
2015 peker ut dagtilbud som det manglende ledd i omsorgstjenesten. 
Planen fokuserer på betydningen av forebyggende tiltak som sosial kontakt 
og etablering av sosiale nettverk (Helse og omsorgsdepartementet 2007). 

Beregninger av effekt og kostnader ved et dagtilbud som er tilrettelagt for 
personer med demens, er mangelfulle i Norge. I Sverige har man utarbeidet 
«Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010» 
(Sosialstyrelsen 2010). I retningslinjene konkluderes det med at:

«För personer med demenssjukdom har specifikt anpassad 
 dagverksamhet bedömts vara kostnadseffektiv i jämförelse med 
blandade grupper (skattad). Kostnaden för en person med demens-
sjukdom bedöms vara lika oavsett typ av dagverksamhet medan 
effekterna för personen med demenssjukdom är mer positiva vid 
deltagande i specifikt anpassad dagverksamhet än i blandade 
 grupper.» (Hälsoekonomiskt vetenskapligt underlag Nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, s 37). 
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Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens

I rapporten er begrepene tilrettelagt dagsenter, dagaktivitetstilbud og 
dagtilbud blitt brukt synonymt. Hensikten er å gi et tilbud: 

… på dagtid, til hjemmeboende personer med demens i den hensikt 
å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt 
samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Aktivitetene som 
foregår i tilbudene har til hensikt å bidra til å vedlikeholde daglig-
livets funksjoner hos brukerne, så langt det er mulig (Westerberg, 
2009). 

En annen viktig hensikt med dagtilbud er å kunne gi avlastning for pårør-
ende (Diesfeld, 1992). 

Eek og Nygård (2006) beskriver dagtilbud for personer med demens som: 
«Et dagsenter for personer med demens er et tilrettelagt behandlings- 
(miljøbehandling) og omsorgstilbud på dagtid». Behandling i denne 
sammenheng er å forstå som miljøbehandling som dreier seg om en 
aktivitetsrettet form for behandling hvor fysiske, sosiale og psykiske forhold 
tilrettelegges for å oppnå optimal trivsel, mestring og personlig vekst 
(Mork Rokstad og Smeby 2008). Wogn-Henriksen (2007) viser til at for-
målet med miljøbehandling for personer med demens er å påvirke emo-
sjonelle og atferdsmessige endringer i demensforløpet, bedre kognitiv 
funksjon og øke trivsel og livskvalitet.

Eksempler på metoder i miljøbehandlingen kan være som Wogn-Henriksen 
beskriver i artikkelen «Det går an å ha det godt selv om man er glemsk». 
Miljøbehandling i demensomsorgen (Krüger (red) 2007), «respekt, støtte, 
realitetsorientering, reminisens, validering, ulike former for aktivitets-
grupper (sang, avislesning, med mer) fysisk aktivisering, musikk terapi, 
minnetrening og sansestimulering».

De fysiske rammene i dagtilbud for personer med demens bør være utfor-
met tilsvarende prinsippene for utforming av skjermede enheter. «Smått 
er godt» er stikkordet for denne utformingen (Engedal og Haugen 2009). 
Det betyr at dagtilbud skal være organisert i omgivelser som er oversikt-
lige, lette å orientere seg i, har et begrenset antall brukere og fast personale 
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med kunnskap om brukergruppen. I denne rapporten vil ikke den fysiske 
utformingen utdypes. Vi viser til «Boligguiden, boenheter for pasienter 
med demens, planlegging og fysisk utforming» Andersen og Holthe (2007) 
for nyttige tips og råd om fysisk utforming av omgivelser for personer 
med demens, og til Husbankens publikasjon (2009) Rom for trygghet og 
omsorg - Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem.

Det er et mål at dagtilbudene i likhet med andre kommunale tjenester, 
skal preges av kvalitet. I veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesten og 
sosialtjenesteloven defineres kvalitet som «Kvalitet er helheten av egen-
skaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte 
og underforståtte behov.». Det betyr at dagtilbudene kjennetegnes ved 
«at tjenestene er virkningsfulle, trygge og involverer brukerne. Tjenestene 
skal leveres til rett tid, være tilgjengelige, samordnete og preget av kon-
tinuitet slik at tjenestemottakeren opplever at tjenesten dekker fysiske 
og sosiale behov» (Sosial- og helsedirektoratet 2004, s.7). 

Dagtilbudene handler om å gi en tjeneste som griper inn i den enkeltes 
liv og hverdag. Kvalitet på tjenestene er derfor knyttet til brukernes opp-
levelse av livskvalitet og viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må 
utformes slik at mottakerne opplever at de blir respektert og verdsatt 
(Sosial- og helsedirektoratet 2004).

Sosial- og helsedirektoratet (2005) gir i sin veileder: Og bedre skal det 
bli… en noe mer konkret beskrivelse av hvilke kjennetegn et godt dagtil-
bud skal ha:

Har godt innhold. Drift av dagtilbud bygger på pålitelig, relevant kunn-
skap og erfaring om effekt av denne type tilbud for brukere og deres 
pårørende. En forutsetning er at personalet har mulighet og vilje til 
kontinuerlig kompetanseoppbygging som samsvarer med de oppgaver de 
skal løse.

Er trygt og sikkert. Trygghet og sikkerhet er et av de viktigste kravene 
brukerne og pårørende har til tjenestene. Det vil si at brukere/pårørende 
opplever at tjenesten er utformet slik at det er både trygt å benytte  tilbudet 
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og at tilbudet er lagt til rette for brukerne. Trygghet og sikkerhet handler 
om at personvernet og informasjonsplikten er ivaretatt og at nødvendig 
informasjon, råd og veiledning blir gitt på en forståelig måte til brukere 
og deres pårørende. I dagtilbudene vil det eksempelvis bety gode prose-
dyrer for motivering og tilvenning til tilbudet, slik at trygghet og tillit kan 
opparbeides. Et annet anliggende er at kommunen har trygge og gode 
transportordninger til og fra dagtilbudene. 

Har brukermedvikning. Brukere/pårørende involveres og har innflytelse 
på planlegging, drift og innhold, slik at dagtilbudet kan bidra til en 
meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og 
opplevelse av mestring. Dette betyr gode rutiner for dialog og samarbeid 
med brukere og deres pårørende. Brukermedvirkning forutsetter at per-
sonalet må ha relevant kunnskap for å ivareta dette.

Er samordnet og preget av kontinuitet. Dagtilbudet må være en del av 
en helhetlig tiltakskjede i kommunen hvor det er klar fordeling av ansvar, 
myndighet, oppgaver og samhandling rundt brukeren og deres pårørende. 
Brukeren skal oppleve at tjenesten dekker fysiske, sosiale og emosjonelle 
behov. Det må utarbeides gode rutiner for arbeidet. Et tiltak i denne sam-
menheng kan være at brukere og pårørende har en fast kontaktperson.

Utnytter ressursene på en god måte. Dagtilbudene skal kunne tilby rett 
tjeneste til rett bruker, på rett måte og til rett tid. Valg av tiltak tas ut i fra 
hensyn til brukerens behov, situasjonen, forventet nytte og kostnadene 
forbundet med tiltaket. Det er nødvendig å ha inn- og uttakskriterier, 
samarbeid mellom de som kartlegger behov, og gir vedtak (Sosial- og 
helsedirektoratet 2005).
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Utviklingsprogrammet om dagtilbud og  
avlastningsordninger for personer med demens

I Sosial- og helsedirektoratets rapport (2007) «Glemsk men ikke glemt» 
beskrives oppdraget for utviklingsprogrammet slik: 

«Utviklingsprogrammet skal samle erfaringer om dagsenterdrift, 
dagtilbud /avlastning i eget hjem og i institusjon. Programmet skal 
fremme forslag til hvilke tiltak som kan bidra til å øke kapasitet 
og kvalitet i tilbudene og gi en vurdering av i hvilken grad tilrette-
lagte dagtilbud kan utsette opphold i heldøgnstilbud» (s. 44). 

Videre peker rapporten på at:

«Det er behov å vite mer om den enkeltes fungeringsevne, hvor ofte 
og hvor lenge bruker er i tilbudet, hvilke kriterier som gjelder for 
tildeling av plass, når tiltaket opphører og årsak til dette. Videre er 
det viktig å få frem betydningen av familieomsorgen for at personen 
med demens fortsatt kan bo hjemme. Det skal kartlegges i hvilken 
grad dagsentertilbudet er koordinert med tilbud om avlastnings-
tilbud og omfanget. Det vil være viktig å se nærmere på kommuner 
som har valgt utradisjonelle løsninger for dagtilbud. For eksempel 
grønn omsorg, dagtilbud i eget hjem og tilbud til bestemte 
grupper»(s. 43).

Ifølge oppdraget er målet med programmet å beskrive gode modeller for 
dagtilbud knyttet til ulike grupper med demenssykdom, både yngre 
 personer med demens (under 65 år) og eldre. Videre er målet å gi anbe-
falinger ut i fra erfaringen og om mulig bidra til og øke kapasitet og 
kvalitet i tilbudene. 
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Administrasjon av programmet

Ved Aldring og helse ble det opprettet en prosjektgruppe for de tre utvik-
lingsprogrammene. Professor Knut Engedal har vært faglig ansvarlig for 
programmene og sykepleier MHS Anne Marie Mork Rokstad har vært 
koordinator for programmene. Leder for utviklingsprogrammet om dag-
tilbud og avlastningsordninger har vært sykepleier Liv Bjerknes Taranrød, 
og sykepleier Elin Aa Strandli har vært prosjektmedarbeider. De tre utvik-
lingsprogrammene har hatt faste felles møter underveis i program perioden 
for koordinering og erfaringsutveksling. Der det har vært hensiktsmessig 
har en samarbeidet om konferanser, undervisning og møter i kommuner.

En faggruppe sammensatt av personer med bred erfaring innen feltet fra 
ulike deler av landet, har vært knyttet til programmet. Faggruppen ble 
etablert i desember 2008 og har bestått av representanter fra ressurs-
kommunene Vågå og Alta, spesialisthelsetjenesten representert ved NKS 
Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Nasjonalforeningen for folkehelsen 
og representant fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Medlemmene i fag-
gruppen har bidratt med sine erfaringer og kommet med ideer, innspill 
og kommentarer til faglige og organisatoriske problemstillinger. 
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KAPITTEL 2

Gjennomføring

Kartlegging av eksisterende tilbud i 2007

I forbindelse med oppstart av de tre utviklingsprogrammene gjennomførte 
Aldring og helse en nasjonal kartleggingsundersøkelse av eksisterende 
tilbud innen demensomsorgen i kommunehelestjenesten (Westerberg 
2009). Spørreskjema ble sendt til landets kommuner med spørsmål om 
de hadde tilbud innen de tre satsingsområdene. I tillegg ble det spurt om 
det var planer for etablering av nye tilbud i demensomsorgen. De kom-
munene som oppga at de hadde tilbud eller planer om nye tilbud, ble 
intervjuet per telefon for nærmere kartlegging av innholdet i tilbudene. 

I alt 130 kommuner (30 prosent) oppga at de hadde dagtilbud tilrettelagt 
for personer med demens enten som dagsenter, dagtilbud i eget hjem eller 
dagplass i heldøgns tilbud (Westerberg 2009). Det dreide seg om tilsammen 
196 tilbud organisert som vist i tabell 2.1. 

Tabell 2.1. Organisering av dagtilbud til personer med demens 2007

Type dagtilbud Antall tilbud (%)

Dagsenter - spesielt tilrettelagt for personer med demens 124    (63)
Dagsenter - hvor personer med demens er spesielt integrert 38     (19)
Dagtilbud i et heldøgnstilbud (vanligvis sykehjem) 31     (16)
Dagtilbud i eget hjem 3       (2)
Totalt 196  (100)
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De kommunene som hadde planer om å starte dagtilbud i løpet av 
2007/2008, eller ønsket å videreutvikle et allerede eksisterende tilbud, ble 
kontaktet på nytt for å innhente mer utdypende informasjon om planer 
og ønsker. Denne informasjonen la grunnlaget for utvelgelse av aktuelle 
modellkommuner og ressurskommuner. 

Utvelgelse av ressurs- og modellkommuner

I utviklingsprogrammet var et mål å knytte kontakt med kommuner som 
allerede hadde gode dagtilbud, disse ble kalt ressurskommuner. Hensikten 
var å kunne dra nytte av deres erfaringer. Noen av ressurskommunene 
har deltatt i programmets faggruppe og bidratt med undervisning på 
temakurs om dagtilbud. Likeledes ønsket en å komme i kontakt med 
kommuner som nylig hadde etablert, eller skulle etablere, dagtilbud for 
personer med demens for å kunne følge prosessen med oppstart og utvik-
ling av tilbudene. Informasjon fra disse kommunene skulle danne grunn-
laget for beskrivelser av gode modeller for etablering, innhold og drift. 
Disse kommunene har en kalt modellkommuner. 

Ressurskommuner

I oktober 2007 ble det arrangert et felles seminar for de tre programmene, 
hvor et utvalg av kommuner med gode tilbud ble invitert til erfarings-
utveksling. Totalt deltok 56 ressurspersoner fra kommuner, undervisnings-
sykehjem, demensforeninger, frivillige organisasjoner, Fylkesmannen, 
Helsedirektoratet og Aldring og helse. 15 deltakere fra ni kommuner bidro 
med erfaringer fra dagtilbud og avlastningsordninger for personer med 
demens. Gjennom plenumssamlinger og gruppearbeid ble modeller 
beskrevet og anbefalinger for å lykkes i arbeidet, formidlet. 

Erfaringene ble benyttet i det videre arbeidet, og de fem kommunene Alta, 
Bærum, Horten, Sokndal og Vågå ble tilknyttet programmet som res-
surskommuner. Ledere for dagtilbudene i disse kommunene stilte seg 
positive til å være tilgjengelige for modellkommunene omkring spørsmål 
om innhold og drift av dagtilbud. Flere av ressurskommunene har bidratt 
med undervisning i regi av Aldring og helses temakurs om dagtilbud og 
deltatt i programmets faggruppe. Ressurskommunene fikk tilbud om 
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gratis studiemateriale og seminarer knyttet til Demensomsorgens og 
Eldreomsorgens ABC, som er et bedriftsinternt opplæringsprogram basert 
på studiegrupper. Ressurskommunene hadde ut over dette tilbud om å ta 
kontakt med leder og prosjektmedarbeider for faglig veiledning. 

Modellkommuner

Kommuner som hadde planer om å etablere dagtilbud i løpet av 2007 og 
2008 samt kommuner som ønsket å videreutvikle et allerede eksisterende 
dagtilbud for personer med demens, ble forespurt om å være modellkom-
mune i programmet. Ved utvelgelsen ble det lagt vekt på at kommunene 
skulle ha konkrete planer for etablering eller videreutvikling av eksi-
sterende tilbud. Fylkesmennene ble informert om hvilke kommuner fra 
deres fylke som kunne være aktuelle, og de kom med supplerende infor-
masjon og råd. Det var et mål at utvalget av modellkommuner skulle være 
mest mulig representativt for landets kommuner i størrelse og geografisk 
fordeling. Et annet mål var å inkludere ulike dagtilbud knyttet til både 
yngre og eldre personer med demens. Modellkommunen har dagtilbud 
beliggende i institusjon/bo- og omsorgssenter, i eldresenter, i frittliggende 
hus eller på gårdsbruk og dagtilbud i hjemmet. 

Dagtilbud eller dagplass i en tilrettelagt døgnenhet for personer med 
demens (for eksempel i skjermet enhet, bokollektiv for personer med 
demens) ble ikke tatt med som et alternativ ved valg av modellkommuner. 
I kartleggingen, som var grunnlag for utvelgelse av modellkommuner, 
forelå det ikke informasjon om kommuner som hadde planer om å etablere 
et slikt tilbud. Dette er ofte tilbud som kommer opp i forbindelse med at 
en ønsker å finne løsninger for enkeltpasienter med behov for dagtilbud 
i en situasjon der kommunen ikke har etablert andre passende tilbud. 
Kartleggingen i 2007 viste at 23 (18 prosent) av 130 kommuner hadde 
slike tilbud i heldøgns enhet for personer med demens som eneste alter-
nativ for dagtilbud. Det vanligste var å ha én til to plasser per dag i tillegg 
til de faste beboerne (upublisert data fra den nasjonale kartleggings-
undersøkelsen i 2007). Kartleggingen i 2007 viser at denne type dagtilbud 
var mest benyttet i mindre kommuner, og antall plasser var i hovedsak 
begrenset til to plasser per dag, uten ekstra bemanning. Ut fra en helhets-
vurdering har en ikke valgt å se dette som en modell for et permanent 
dagtilbud.
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Til sammen 29 kommuner ble forespurt om å være modellkommuner i 
programmet og deltok på regionale oppstartskonferanser som ble arran-
gert over to dager i de tidligere fem helseregioner. Konferansene ble 
arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet og omfattet alle tre utvik-
lingsprogrammene. Hver kommune ble invitert til å delta med én repre-
sentant fra administrasjonen og personer som skulle arbeide direkte med 
etablering og drift av tilbudet. Personer fra ressurskommuner, fylkes-
mannsembeter og spesialisthelsetjenesten i de aktuelle helseregionene 
deltok. Det ble holdt felles plenumsforelesninger med informasjon om 
Demensplan 2015 og innlegg om aktuelle fagtema innen demensfeltet. 
Hvert program hadde i tillegg egne gruppesamlinger hvor de inviterte 
kommunene la frem sine planer og mottok nærmere informasjon om det 
utviklingsprogrammet de var invitert til å delta i. Kommunene fikk i 
etterkant av konferansen en formell skriftlig forespørsel om å delta som 
modellkommune. Av 29 kommuner som ble forespurt takket 28 ja, tabell 
2.3.

Tabell 2.3. Oversikt på modellkommunene i programmet

Helse Øst  Helse Sør* Helse Vest* Helse Midt Helse Nord

Os (Hedmark) Larvik Aurland Trondheim Kåfjord
Ski Nøtterøy Øygarden Verdal Narvik
Oslo Sandefjord Bergen Kristiansund Sør-Varanger
Fredrikstad Hol Jondalen Molde  
Gausdal Sande  Luster Herøy  
Sarpsborg Vinje    
Løten Grimstad    
 Porsgrunn    

*Av hensyn til befolkningsstørrelse har en valgt å opprettholde inndelingen i Helse Sør  
og Helse Øst.

Bortsett fra Helse Nord som er noe underrepresentert i forhold til antall 
kommuner i området, ble den geografiske spredningen ganske lik den 
samlede fordelingen av kommuner i de fem helseregionene.

Det var ønskelig at kommunene som deltok var representative med  hensyn 
til befolkningsstørrelse og geografi. Den største kommunen hadde 560.484 
innbyggere og den minste 1.022 (SSB 2008). I underkant av halvparten 



Mellom hjem og institusjon20

av modellkommunene (13 kommuner) hadde under 10.000 innbyggere, 
syv kommuner hadde innbyggertall mellom 15.000 og 30.000, i to kom-
muner var innbyggertallet mellom 50.000 og 100.000, tre kommuner 
hadde over 100.000 innbyggere. 
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Figur 2.1a
Antall innbyggere i 
modellkommunene. 
(n=28)  

Figur 2.1b
Antall innbyggere i 
modellkommunene, 
uten Oslo, Bergen  
og Trondheim.
(n=25) 
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Som figur 2.1 viser modellkommunene med god spredning i folketall. Det 
er en viss overrepresentasjon av kommuner med høyere folketall enn i 
landet for øvrig. Av Norges 430 kommuner har 75 prosent færre enn 10.000 
innbyggere, i utvalget av modellkommuner er andelen under 10.000, 46 
prosent. Ser en på andel kommuner med dagtilbud i forhold til befolk-
ningsstørrelse finner en klar økning med økende innbyggertall (Westerberg 
2009). Utvalget modellkommuner bør dermed kunne gi et godt bilde av 
norske kommuner med tilrettelagt dagtilbud. De små kommunene er 
representert med fire under 2.500 innbyggere og landets største kom-
muner er representert med Oslo, Bergen og Trondheim.

Samarbeidsavtaler 

I programmet ble det inngått samarbeidsavtale mellom hver enkelt modell-
kommune og Aldring og helse. Avtalens varighet fulgte den planlagte 
programperioden og ble avsluttet ved utgangen av 2009. Modellkommu-
nene forpliktet seg til å arbeide med utvikling av dagtilbud og bidra med 
informasjon og erfaringer. I tillegg forpliktet kommunene seg til å opp-
nevne en lokal høgskoleutdannet koordinator med kompetanse innen 
fagfeltet, som skulle være ansvarlig for datainnsamlingen om brukere og 
deres pårørende. Personalet i dagtilbudene bidro sammen med lokal 
koordinator i datainnsamlingen. 

Kommunene ble oppfordret til å bidra med erfaringer fra eget dagtilbud 
på forespørsel fra andre kommuner og på kurs og konferanser. Aldring og 
helse forpliktet seg til å gi opplæring i kartleggingsverktøyet som skulle 
brukes, og gi undervisning, råd og veiledning etter kommunens behov. 
Det ble lagt til rette for at kommunene skulle få anledning til å delta på 
en fagdag/samling sammen med andre modellkommuner. Modellkom-
munene ble bedt om å foreslå aktuelle tema for samlingene. Disse ble 
arrangert i Moss, Bergen, Trondheim og Narvik. Noen av modellkommu-
nene deltok ikke i fellessamlingene, de fikk enten egen fagdag i kommu-
nen eller deltok på temakurs om dagtilbud i regi av Aldring og helse. Disse 
fagdagene/samlingene og deltagelse på kurs ble bekostet av programmet.
Modellkommunene ble gitt tilbud om deltagelse på aktuelle kurs om 
dagtilbud til redusert pris, og kommunene fikk tilbud om gratis studie-
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materiale og seminarer dersom de valgte å delta i Demensomsorgens ABC 
eller Eldreomsorgens ABC.  

Samarbeidsmøter og opplæring

Fra medio april til medio september 2008 ble det gjennomført møter i alle 
modellkommunene. Hver enkelt kommune hadde ansvar for å invitere 
aktuelle personer i kommunen til møtene, og lokal koordinator var alltid 
til stede. Hensikten med møtene var å innhente informasjon om hvor 
langt kommunene var kommet i arbeidet med etablering og drift av dag-
tilbudene samt hvilke planer de hadde for det videre arbeidet. Utfyllende 
informasjon om utviklingsprogrammet ble gitt, og videre samarbeid ble 
avklart (møter, opplæring, veiledning). Møtene i modellkommunene ble 
ulike ut fra hvor langt de var kommet i prosessen med å etablere dagtil-
budet og hvilke behov de hadde for råd og veiledning. 

I utviklingsprogrammet inngikk innhenting av data fra brukerne og deres 
pårørende. Spørreskjema og fire standardiserte kartleggingsskjemaer ble 
benyttet. Modellkommunene fikk opplæring i bruk av spørreskjema og 
kartleggingsskjema i perioden fra august til desember 2008. Kartleggings-
skjemaene som ble benyttet, er anbefalt til bruk for utredning av demens 
i kommunehelsetjenesten og blir heretter omtalt som kartleggings-
verktøyet. I opplæringen inngikk ellers fagtema knyttet til arbeid med 
personer med demens og deres pårørende i tillegg til organisering og drift 
av dagtilbud.

Opplæringen ble gitt i fem regionale samlinger, undervisning på video-
konferanse eller opplæring lokalt i den enkelte kommunen. Målgruppen 
var lokale koordinatorer og personale i dagtilbudene som skulle foreta 
datainnsamlingen. Det deltok 140 personer i opplæringen. I tillegg til den 
primære målgruppen for undervisningen deltok personer knyttet til 
administrasjon, vedtakskontor, hjemmetjeneste, demensteam og repre-
sentanter fra spesialisthelsetjenesten. Slik sett har utviklingsprogrammet 
bidratt til spredning av kunnskap om kartlegging av personer med demens 
og deres pårørende utover å tilføre personalet i dagtilbudene i utviklings-
programmet kunnskaper og ferdigheter på dette området. 
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Andre møter med dagtilbudene høsten 2008 foregikk i hovedsak som 
telefonmøter, videokonferanser og i mindre grad ved besøk i modellkom-
munen. Deltakere i disse møtene var i hovedsak lokale koordinatorer og 
personal i dagtilbudene som stod for datainnsamlingen fra brukere og 
deres pårørende. I mange kommuner deltok ledelsen av tilbudene. Høsten 
2008 var det i stor grad fokus på det arbeidet lokal koordinator/personalet 
gjorde for å invitere brukere og deres pårørende til deltagelse i prosjektet, 
på bruken av kartleggingsverktøyet og hvilke erfaringer kommunen hadde 
med dette. 

Mange av kommunene hadde positiv erfaring med å foreta intervjuer og 
samtaler med pårørende i kartleggingen. Flere modellkommuner hadde 
i utgangspunktet ikke rutiner for strukturerte samtaler med pårørende, 
og disse erfaringene var svært nyttige. En lokal koordinator sa: «Dette er 
første gang vi i dagtilbudet har en strukturert samtale med pårørende. 
Jeg har fått en ny forståelse for hvilken situasjon mange pårørende er i 
- ja også brukerens situasjon...» Flere dagtilbud har i løpet av program-
perioden meldt at de jobber med å styrke kommunikasjonen med 
 pårørende gjennom avtalte møter i tillegg til den mer sporadiske og korte 
kontakten i forbindelse med dagsentertilbudet.

Høstens møter med modellkommunene hadde i tillegg til datainnsam-
lingen fokus på ulike utfordringer i dagtilbudene knyttet til etablering og 
drifting. Eksempler på dette var rekruttering av brukere, samarbeid med 
ulike innstanser i kommunen, tilpassing av aktiviteter, økonomi og 
 organisering av transport.

Våren 2009 var tema i møtene i større grad knyttet til å sikre kvaliteten i 
dagtilbudene med bakgrunn i kvalitetsforskriften og å drøfte utfordringer 
i den daglige driften. I 2009 ble kontakten med kommunene videreført 
gjennom oppfølgningsmøter, 24 besøk, 13 videokonferanser og 66 tele-
fonmøter.

Utenom møtene var utviklingsprogrammets leder og medarbeidere ved 
Aldring og helse tilgjengelige på telefon for veiledning, noe som ble  hyppig 
benyttet av modellkommunene. Kommunene fikk både e-postadresser og 
telefonliste til alle deltagende dagtilbud, slik at de kunne kontakte 
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 hverandre og danne fagnettverk. Noen av modellkommunene har deltatt 
i nettverk for dagtilbud med spesialisthelsetjenesten som pådrivere, og i 
to fylker har Fylkesmannen vært initiativtaker og pådriver for å samle 
modellkommuner. 
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KAPITTEL 3

Utvalg, metode og 
evalueringsverktøy 

Prosjektbeskrivelsen med beskrivelse av metode og bruk av spørreskjema 
og kartleggingsverktøy ble godkjent av Regional Etisk Komité (REK-
Sørøst). Helsedirektoratet ga dispensasjon fra taushetsplikten, og melding 
ble sendt til Personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Data-
tjeneste (NSD).

I programmet hadde hver kommune en lokal koordinator som hadde 
hovedansvar for informasjon om utviklingsprogrammet og invitasjon av 
brukere og deres pårørende til deltakelse, samt datasamlingen i de ulike 
kartleggingene. 

Brukere og deres pårørende mottok både muntlig og skriftlig informasjon 
om utviklingsprogrammets hensikt, datainnsamlingen og hvordan dataenes 
skulle behandles. Brukere og pårørende gav skriftlig samtykke til deltagelse. 
Dersom bruker ikke hadde nære pårørende, ble informasjon, etter samtykke 
fra bruker, innhentet fra personal med godt kjennskap til brukeren.

Deltagelse i prosjektet var frivillig. Brukere og pårørende kunne på et 
hvert tidspunkt trekke seg fra prosjektet. Fire brukere trakk seg i løpet av 
prosjektperioden, og dataene fra disse er slettet. Ansatte i utviklings-
programmet fra Aldring og helse deltok ikke i datainnhentingen, men fikk 
tilgang på resultatene i avidentifisert form. Dataene om bruker/pårørende 
ble fortløpende sendt inn til Aldring og helse. Alle opplysninger fra bruker 
og pårørende er anonymisert i rapporten og kan ikke spores til enkelt-
personer.

Utvalg, metode og evalueringsverktøy
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Data ble innhentet om:

1. Bruker og pårørende, ved spørreskjema utviklet i prosjektet  
og standardiserte kartleggingsverktøy 

2. Drift av og innhold i dagtilbudene, ved spørreskjema  
utviklet i prosjektet 

3. Kostnader ved drift av dagtilbudene, ved hjelp av  
spørreskjema utviklet i prosjektet 

4. Personale, ved logg fra prosjektmøter med modellkommunene 

Innsamling av data om bruker og deres pårørende foregikk fra 15. sep-
tember 2008 til 15. september 2009. Noen kommuner måtte av ulike 
årsaker utsette første datainnsamling noe, men alle hadde gjennomført 
første innsamling før 1. februar 2009. Informasjon om dagtilbudets drift, 
innhold og økonomi ble innhentet høsten 2009.

Utvalg

Utvalget består av hjemmeboende personer med demens som hadde et 
tilrettelagt dagtilbud beliggende i: eldresenter, sykehjem eller bo- og 
omsorgsenter, frittliggende hus (ikke tilknyttet institusjon), eller i eget 
hjem. Under kategorien frittliggende hus, regnes dagtilbud på gård (Inn 
på tunet tiltak). Det deltok brukere og pårørende fra 34 dagtilbud i de  
28 modellkommunene. Til sammen ble det hentet informasjon om 219 
 brukere, 135 kvinner og 84 menn. I alt 195 pårørende er intervjuet, 122 
to ganger og 73 én gang.

Brukere som ved tidspunktet for første kartlegging var i ferd med å avslutte 
dagtilbudet, ble ikke inkludert. Heller ikke brukere som begynte i dag-
tilbudet etter 1. mars 2009 ble tatt med.

Brukerne måtte ha vært i dagtilbudet i minimum fire uker før de kunne 
inviteres til deltagelse i prosjektet. Pårørende som ble inkludert måtte ha 
kontakt med /være hos bruker minimum hver 14. dag. Utvalget besto i all 
hovedsak av brukere med samtykkekompetanse. 



27Utvalg, metode og evalueringsverktøy

Utviklingsprogrammet inkluderte både dagtilbud som hadde vært i drift 
en stund og tilbud som var i oppstartsfase da datainnsamlingen startet. 
Dette førte til at man ved første kartlegging fikk én gruppe brukere med 
«lang fartstid» og én som var relativt nystartet. Den første gruppen besto 
av til sammen 136 personer, 88 kvinner og 48 menn. De som var nye i 
dagtilbudet da første datainnsamling ble gjennomført, var i alt 83  personer, 
47 kvinner og 36 menn. For begge grupper ble informasjon fra pårørende 
samlet inn samtidig som data om brukerne ble registrert.

I planleggingen av datainnsamlingen så en at ved en oppfølging over ett 
år ville en del bruker slutte av ulike årsaker. Dette ville føre til at en kun 
fikk én fullstendig registrering. Det ville av mange årsaker være vanskelig 
å hente inn data i forbindelse med at brukerne sluttet i dagtilbudet. En 
valgte derfor i stedet å innhente informasjon om årsakene til at de sluttet 
og basere brukerdata kun på én datainnsaling. Av de i alt 219 brukerne 
har en data fra to kartlegginger på 143 personer, mens 76 sluttet slik at 
data er begrenset til én kartlegging.  

Kartlegging – brukere av dagtilbud

For å innhente opplysninger om kognitivt funksjonsnivå, dagliglivets 
ferdigheter, atferdsmessige og psykologiske forhold, ble det benyttet 
 standardiserte kartleggingsverktøy der de aller fleste er i vanlig klinisk 
bruk. 

For å hente annen informasjon om brukerne, kjønn, alder, familie- og 
boligforhold og bruk av offentlige og private tjenester, m.m., ble det utar-
beidet et eget spørreskjema. Denne informasjon ble hentet inn ved første 
kartlegging. Ved andre kartlegging spurte man igjen om bruk av offentlige 
og private tjenester. Spørreskjemaet kan fås ved henvendelse til Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse.

Vurdering av kognitiv svikt

Til vurdering av kognitiv svikt ble Klinisk demens vurdering (KDV) brukt 
(Huges et al 1982, Engedal og Haugen 2009). KDV er ofte benyttet som 
et enkelt instrument for kartlegging av mulig demens eller grad av  kognitiv 
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svikt, basert på observasjoner gjort av personalet og/eller pårørende som 
kjenner bruker godt. KDV har god brukervennlighet og validitet (Huges 
et al 1982, Engedal og Haugen 2009).

Skåringen bygger på observasjoner i løpet av de siste fire uker. KDV 
 omfatter seks kategorier, hukommelse, orienteringsevne, vurderingsevne, 
samfunnsaktiviteter, huslige gjøremål og personlige gjøremål. «En skår 
på 1 eller høyre indikerer at det kan foreligge en demens, dersom den 
observerte tilstanden har vart i mer enn seks måneder» (Engedal, Kirke-
vold, Eek og Nygård, s 44, 2002)

Fastsettelse av mulig demens eller grad av kognitiv svikt,  
gjøres etter følgende skala: 

KDV sumskåre 0  - indikerer ingen demens / kognitiv svikt

KDV sumskåre 1  -  indikerer at det forligger en mild demens / 
kognitiv svikt. Det betyr at man har lett hukom-
melsestap, vansker med orienteringsevnen. Men 
kan klare å fungere i dagliglivet med tilsyn og 
påminnelser til å utføre dagliglivets aktiviteter.

KDV sumskåre 2  -  indikerer at det foreligger en moderat demens / 
kognitiv svikt som innebærer markert hukom-
melsessvikt, desorientering for tid og har behov 
for fysisk hjelp til å fungere i dagliglivet.

KDV sumskåre 3  -  indikerer at det foreligger alvorlig demens / 
kognitiv svikt som innebærer at personen har 
store hukommelsesproblemer og trenger 
 kontinuerlig hjelp og pleie for å fungere i det 
daglige

(Engedal, Kirkevold, Eek og Nygård, 2002)
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Kartlegging av dagliglivets aktiviteter 

Til kartlegging av dagliglivets aktiviteter ble Instrumental Activities of 
Daily Living Scale (IADL) og Physical Self-Maintenance Scale (PADL) 
benyttet (Lawton og Brody 1969). IADL-skalaen gir uttrykk for hvordan 
brukerne klarer de instrumentelle aktiviteter i dagliglivet som matlaging, 
husarbeid og innkjøp, bruk av telefon, bruk av transportmidler, adminis-
trering av egne medisiner og økonomi på det aktuelle tidspunkt for kart-
leggingen. «De instrumentelle aktiviteter er det som først tapes ved en 
demenssykdom. Skjemaene har ingen definerte grenseverdier, og en må 
vurdere svarene som gis på hvert enkelt område» (Veilederen i Utred-
ningsverktøyet, 2009). IADL aktivitetene er ifølge Lawton og Brody (1969) 
kjønns- og kulturavhengige. En kartlegging av brukernes fungeringsevne 
på områdene matlaging, husarbeid og vasking av tøy, vil kanskje spesielt 
i denne aldersgruppen, ikke yte de mannlige brukerne rettferdighet. Denne 
delen av kartleggingen er derfor ikke tatt med for menn i prosjektet.

Hver variabel har sin egen gradering fra 0 til 3, fra 0 til 4 eller fra 0 til 5. 
I presentasjonen er dataene omkodet til fire kategorier etter grad av selv-
hjulpenhet: 

 0.  Ikke aktuell 

 1.  Selvhjulpen, utfører aktiviteten helt på egenhånd 

 2.   Delvis selvhjulpen, utfører aktiviteten delvis på egenhånd eller 
med lett tilrettelegging 

 3.  Trenger hjelp for å utføre aktiviteten / utfører ikke aktiviteten 

PADL-skjemaet omhandler de personnære aktivitetene i dagliglivet som 
hygiene, spising og mobilitet. Skjema tar utgangspunkt i hva brukeren 
faktisk utfører og ikke hva vedkommende er i stand til å mestre rent fysisk. 
PADL-skalaen kan ha en sumskår mellom 0 og 30. En skår mer enn 18 
indikerer at det foreligger betydelig funksjonsvikt (Engedal, Kirkevold, 
Eek og Nygård, 2002).

En lav skår betyr at personen er selvhjulpen, mens en høy skår betyr stort 
behov for hjelp. Skalaene er et redskap for å måle endring i funksjon over 
tid og er nyttig i planlegging av omsorgstiltak. (Utredningsverktøyet, 2009). 
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Kartlegging av atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens (APSD)
Til kartlegging av atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens 
(APSD) ble Nevropsykiatrisk evalueringsguide / Neuorpsychiatric  Inventory 
Questionnaire (NPIQ) brukt (Cummings et al i 1994, Selbæk 2007). 
 Kartleggingen ble basert på observasjoner gjort av pårørende og/eller 
personalet som kjente brukerne godt. I NPIQ kartlegges tilstedeværelse 
og grad av atferdsendringer og psykiske symptomer som vrangfore-
stillinger, hallusinasjoner, agitasjon/aggresjon, depresjon/dysfori, angst, 
oppstemthet/eufori, apati/likegyldighet, manglende hemninger, irritasjon/
labilitet, avvikende motorisk atferd, søvn, appetitt/spising. Symptomene 
må ha oppstått etter at bruker har begynt å få sviktende hukommelse og 
ha vært til stede i løpet av de siste fire ukene (Selbæk, 2007). 

Kartlegging – pårørende

Å få innsikt i pårørendes situasjon var et viktig mål for utviklingsprogram-
met. Det ble utviklet et eget spørreskjema til bruk for pårørende. Skjemaet 
dekker områder som beskrevet nedenfor.

• Kjønn, alder, relasjon til brukeren, husholdning

• Arbeid utenfor hjemmet - hvis ja, antall timer 

• Eventuelle tjenester fra kommunen i forbindelse med omsorgen for 
bruker, inkludert om pårørende mottok økonomisk stønad i forbindelse 
med omsorg for brukere

• Støttetiltak som pårørendeskole, samtalegrupper, individuelle samtaler 
med mer 

• Pårørendes tilgang på private personer som kunne avlaste i omsorgen 
for bruker

• Pårørendes vurdering av hvor lenge bruker kunne være uten tilsyn  

• Pårørende ga en vurdering av dagtilbudets nytteverdi for dem selv og 
om tilbudet var tilrettelagt for brukerne. 

Spørreskjema bestod av ni spørsmål som ble fylt ut returnert til prosjekt-
leder ved Aldring og helse i lukket konvolutt. Denne vurderingen vil 
heretter bli omtalt som Brukerundersøkelsen. Spørsmålene var skalert 



31Utvalg, metode og evalueringsverktøy

fra 0 til 6, hvor 0 indikerer uforandret og 6 indikerer i stor grad. I fremstil-
lingen av resultatene fra brukerundersøkelsen, er følgende kategorisering 
gjort: 0 - 2= uforandret/i liten grad, 3 - 4= i middels grad, 5 - 6 = i stor 
grad. Spørreskjemaet kan fås ved henvendelse til Nasjonalt kompetanse-
senter for aldring og helse.
 
Belastningsskala 

I tillegg til spørreskjemaet beskrevet over, ble Belastningsskala (Relatives’ 
Stress Scale, RSS) brukt. Det er en selvevalueringsskala med 15 spørsmål 
som pårørende blir bedt om å fylle ut selv og/eller i samtale med lokal 
koordinator. Skalaen er et verktøy for å vurdere hvorvidt brukerens pårør-
ende føler seg belastet av å være omsorgsgiver til en person som har en 
demenssykdom. Skalaen har en sumskåre fra 0 til 60 der høy skåre betyr 
høy belastning. Det finnes ingen sikker grense for hva som anses å være 
stor belastning, og svar må vurderes kvalitativt, men en skåre på 23 eller 
mer anses å indikere betydelig belastning (Utredningsverktøyet 2009).  I 
prosjektet var det viktig å få kunnskap om hvilken belastning pårørende 
har ved å være omsorgsgivere for brukere i dagtilbud, fordi belastning 
over tid kan medføre utvikling av eller forverring av sykdom hos pårørende 
(Ulstein, i: Engedal og Haugen 2009).

Organisering, drift og økonomi 

Spørreskjema om organisering og drift

Høsten 2009 ble det sendt ut to spørreskjema til modellkommunene. Det 
ene omhandlet spørsmål om dagtilbudets drift og innhold. Resultatene 
av denne kartleggingen vil danne grunnlaget for anbefalinger av gode 
modeller. Kommunene ble bedt om å beskrive: 

• Utforming av tilbudet - målgruppe, antall plasser, organisering, ledelse, 
beliggenhet og åpningstider, transportordninger og aktiviteter

• Personalet - fagbakgrunn, personalets muligheter for kompetansehe-
vingstiltak, bruk av frivillige 

• Rutiner for samarbeid og koordinering av kommunale tiltak og kontakt 
med pårørende
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Spørreskjema om økonomi

Dette spørreskjema ble sendt til alle dagtilbud i prosjektet høsten 2009 
og omhandler spørsmål om inntekter og utgifter i prosjektperioden fra 
15.09.08 til 15.09.09. Spørreskjema var utarbeidet med bakgrunn i hva 
som blir innrapportert i KOSTRA. Hensikten med informasjonen var om 
mulig å kunne beregne driftskostnadene for dagtilbud tilrettelagt for 
personer med demens.

Spørreskjemaet omhandlet følgende punkter knyttet til økonomi:

• Utgifter til transport 

• Lønnsutgifter 

• Utgifter til kurs/kompetanseutvikling 

Utgifter til mat og utgifter til materialer med mer 

• Avskriving/intern husleie eget bygg 

• Husleie innleid bygg 

• Andre direkte og indirekte driftsutgifter 

• Antall kvadratmeter 

• Inntekter som egenandel fra bruker per dag 

• Refunderte sykepenger

I tillegg ble det hentet inn informasjon om hvor mange plasser de ulike 
dagtilbudene hadde per dag, hvor mange dager de hadde hatt åpent i 
prosjektperioden, hvor mange brukere totalt som hadde benyttet tilbudene, 
antall timer åpent per dag og om dagtilbudene hadde eget budsjett.

Logg i form av notater fra prosjektmøter og andre kontaktpunkt

Etter hver kontakt med modellkommunene ble det notert ned hvilken 
informasjon som kom frem. Denne informasjonen har i evalueringen blitt 
benyttet i beskrivelsene av hvordan dagtilbudene ble en realitet.
 



33Brukerne av dagtilbudene

KAPITTEL 4

Brukerne av dagtilbudene

I dette kapittelet presenteres data om brukerne av dagtilbudene. Informa-
sjon ble innhentet to ganger i løpet av prosjekt perioden som varte fra  
15. september 2008 til 15. september 2009. Det er hentet opplysninger 
fra 34 dagtilbud fordelt på de 28 modellkommunene.

Ved første kartlegging er det opplysninger om alle 219 brukere av tilbudene. 
Her er en klar overvekt av kvinner, 62 prosent. Gjennomsnittsalderen er 
81 år, med en spredning fra 54 til 95 år. Gjennomsnittsalderen for kvinner 
er noe høyere enn for menn. Nærmere halvparten av alle brukerne bor 
alene. Om lag 44 prosent bos sammen med ektefelle. Flest kvinner bor 
alene, over 60 prosent, mens dette er tilfelle for bare 26 prosent av 
 mennene. (Tabell 4.1.)

Tabell 4.1. Brukerne av dagtilbud etter kjønn, alder og husholdning. (n=219)
 

Kvinner Menn Begge kjønn

Kjønn 135 (62 %) 84 (38 %) 219
Alder gjennomsnitt 80,5 år (s.d. 9,0) 78,8 år (s.d. 9,0) 81 år (s.d. 9)
Bor alene 84 (62 %) 22 (26 %) 106 (48 %)
   
Som beskrevet var en del av brukerne allerede i dagtilbudet da prosjektet 
startet, 136 personer. Disse hadde i gjennomsnitt vært i tilbudet 13 måne-
der før kartleggingen i 2008. De øvrige, 83 personer, startet i perioden fra 
august 2008 til utgangen av februar 2009. Disse hadde i gjennomsnitt 
vært i tilbudet to måneder før første kartlegging. Gjennomsnittsalder for 
dem som var i tilbudet før prosjektet startet var nærmere 82 år, mens for 
dem som kom til i prosjektperioden var gjennomsnittsalderen 76,5 år.
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Til sammen 18 prosent flere av brukerne som var i dagtilbudet ved pro-
sjektstart bodde alene enn dem som kom til som nye brukere etter start.

Av de 143 brukerne som ble kartlagt to ganger var 81 i dagtilbudet ved 
oppstart av datainnsamlingen. For disse var det i gjennomsnitt ti og en 
halv måned mellom første og andre kartlegging. For bruker som startet 
i tilbudet i prosjektperioden, 62 brukere, var det i gjennomsnitt åtte 
måneder mellom første og andre kartlegging. Til sammen 76 personer 
slutter mellom første og andre kartlegging. 

Det har i prosjektet vært viktig å få et bilde av hvem som bruker dagtilbud, 
hvem som er der over tid og hvem som slutter, og hva som er pårørendes 
situasjon. For å gjøre dette er brukerne beskrevet ut fra kjønn, alder og 
sosial situasjon, bruk av tjenester, samtidig som grad av demens, funk-
sjonsnivå og ulike tilleggsproblemer er beskrevet.

Utredning og diagnose

Tildeling av tjenester i kommunene bør være basert på en vurdering av 
behov. For tildeling av tilrettelagte dagtilbud for personer med demens 
bør brukeren enten ha fått en demensdiagnose eller bli vurdert til å ha en 
kognitiv svikt som bør utredes nærmere. I slike tilfeller kan observasjon 
i et dagtilbud være en viktig del av en utredning.

Ved første kartlegging ble det spurt om hvorvidt brukerne var utredet og 
om eventuell diagnose. Av 219 brukere hadde 170 (78 prosent) fått stilt 
en demensdiagnose etter utredning, 15 brukere var under utredning eller 
utredning var planlagt, tre var kartlagt for kognitiv svikt uten at det var 
konkludert med diagnose. For 31 brukere forelå det ikke informasjon om 
utredning var planlagt, av disse hadde tre brukere ikke symptomer på 
kognitiv svikt ved første kartlegging (målt med KDV).

Som vist i tabell 4.2 hadde spesialisthelsetjenesten hatt ansvar for utred-
ning av nærmere 60 prosent av de 170 brukerne som hadde en demens-
diagnose. Fastlegen hadde stått for utredningen i 37 prosent av tilfellene. 
De som var utredet av spesialisthelsetjenesten var i gjennomsnitt yngre 
enn dem fastlegen og demensteamene hadde utredet.
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Svært få brukere var utredet av lokalt demensteam eller demenskoordi-
nator (tabell 4.2). Ifølge den nasjonale kartleggingen i 2007 var det etablert 
demensteam eller demenskoordinator i 13 av kommune som deltok i 
prosjektet (Westerberg 2009). I seks av modellkommunene ble det etablert 
demensteam eller demenskoordinator etter at første kartlegging var gjen-
nomført (Gjøra og Gausdal 2011). 

Tabell 4.2. Hvem hadde utredet brukerne for demens? 
Brukernes alder etter utreder. (n=170)

Utreder  
(%)

Gjennomsnitts alder 
(SD)

Demensteam eller demenskoordinator 7 (4) 85 (4)
Fastlegen 63*(37) 82 (6)
Spesialisthelsetjenesten 100 (59) 76 (10)

*I fire tilfeller hadde demensteam eller demenskoordinator deltatt i utredningen.

Grad av demens - KDV

Som beskrevet i kapittel 3 var en vurdering av grad av demens ved hjelp 
av Klinisk demensvurdering (KDV) en del av begge datainnsamlingene. 
Ved første vurdering foreligger en KDV-vurdering for 213 av de 219 
 brukerne. Tre prosent ble vurdert til ikke å ha en kognitiv svikt som var 
forenlig med demens. I alt 44 prosent ble vurdert til å ha mild demens, 
49 til moderat og fire til å ha en alvorlig grad av demens (figur 4.1). 
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Ser en nærmere på dem som var i tilbudet ved oppstart sammenliknet 
med dem som starter i løpet av datainnsamlingen (figur 4.2), er det klare 
forskjeller. Andelen med moderat og alvorlig demens er over 61 prosent 
for dem som har vært i tilbudet en tid (i gjennomsnitt 13 måneder før 
kartlegging). For de nye i tilbudet er det ingen som vurderes til å ha alvor-
lig grad av demens, mens andelen med moderat demens er 40,5 prosent. 

Ser en på endring i perioden fra første til andre evaluering viser tallene 
(figur 4.3) en klar forskyvning mot dårligere kognitiv kapasitet.
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Mellom første og andre kartlegging slutter over en tredel av brukerne (76 
personer). De fleste som ble vurdert med alvorlig demens blir borte, og 
forholdsvis flere med moderat enn med mild demens blir borte før neste 
evaluering (figur 4.4).
 
 
Atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens (APSD) 

APSD er ifølge Engedal og Haugen (2009) vanlige symptomer ved demens 
og kan oppstå i alle faser av sykdomsforløpet. I denne kartleggingen var 
de hyppigst registrerte atferdsmessige og psykiske symptomene depresjon, 
angst, apati, vrangforestillinger, søvnforstyrrelser og appetitt- eller spise-
problemer.  I tabell V1 i vedlegg 1 vises en komplett oversikt over registrerte 
atferdsmessige og psykiske symptomer for de forskjellige gruppene.

Ser vi på hele gruppen samlet ved første evaluering, ser en at bare 11 
prosent, ut fra vurderingen, er uten atferdsmessige eller psykiske symp-
tomer, 37 prosent er vurdert til å ha én til tre symptomer, 31 prosent fire 
til seks, og 21 prosent sju til tolv (figur 4.5). 
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Det noe høyere forekomst av de fleste atferdsmessige og psykiske symp-
tomer hos brukere som var i tilbudet ved oppstart sammenliknet med nye 
brukere. Dette er spesielt uttalt for angst, apati, manglende hemninger 
og appetitt (figur 4.6).
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Ser en på forekomst av atferdsmessige og psykiske symptomer hos 
 brukerne som ble vurdert to ganger i prosjektet (figur 4.7), synes det å 
være en økning av andelen med høyere antall symptomer ved andre kart-
legging sammenliknet med første.

Ser en på gruppen brukere som slutter i tilbudet i prosjektperioden sam-
menliknet med dem som fortsetter, er andelen med mange symptomer i 
klar overvekt (figur 4.8). 
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Fungering i dagliglivet, IADL og PADL 

IADL aktivitetene er ifølge Lawton og Brody (1969), både kjønns- og 
kultur avhengige. For kvinner er alle åtte områder i skalaen vurdert, for 
menn er områdene bruk av telefon, innkjøp, transport/reiser, ansvar for 
egne medisiner og håndtering av egen økonomi vurdert. Registreringene 
viste at det var liten forskjell i grad av selvhjulpenhet på IADL-områdene 
hos menn og kvinner bortsett fra på området bruk av telefon, her var 
menn registrert med en større andel vurdert som selvhjulpen i første 
kartlegging. I andre kartlegging var andelen selvhjulpen på dette området, 
redusert både hos menn og kvinner. Ser en samlet på gruppen kvinner 
som vurderes som selvhjulpen er denne generelt lav. Det er små forskjel-
ler mellom dem som har vært i tilbudet og de nye som begynner.

Personnære aktiviteter i dagliglivet (PADL) er de basale egenomsorgsak-
tivitetene som toalettbesøk, av-/påkledning, spising, personlig stell, 
bading, fysisk bevegelse (forflytning). PADL-skalaen har en sumskåre 
mellom 0 og 30. En skåre på mer enn 18 indikerer at det foreligger 
 betydelig funksjonssvikt. Registreringene viste et gjennomsnitt ved første 
kartlegging på 10,5 for 213 brukere. For gruppen som ble kartlagt to 
ganger var gjennomsnittet 9,8 ved første kartlegging, økende til 14,1 i 
andre kartlegging. Brukere som nylig hadde startet i dagtilbudene hadde 
lavere gjennomsnittsskår. Ved første registrering ser en at 87 prosent spiser 
uten hjelp, 75 prosent klarer seg selv på toalettet og 70 prosent forflytter 
seg ved egen hjelp. Langt flere trenger hjelp til personlig stell, bading og 
av/påkledning (figur 4.9). 

Ser en på andelen som var selvhjulpne på PADL områdene ved første 
evaluering ut fra hvem som slutter i løpet av prosjektperioden og hvem 
som fortsetter, er det i gruppen som slutter færre selvhjulpne på alle 
områder (figur 4.10). Mens 91 prosent spiste selv uten hjelp i gruppen 
som fortsatte i tilbudene, var det dette tilfelle for 81 prosent for dem  sluttet, 
tilsvarende med toalettbesøk, 80 og 65 prosent. Også selvhjulpenhet på 
områdene av/påkledning, bading og personlig stell var betydelig dårligere 
for gruppen som sluttet. For brukere som ble kartlagt to ganger er andel 
brukere som var selvhjulpne på PADL områdene redusert i andre kart-
legging (figur 4.11).
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Brukere som 
vurderes som 
selvhjulpen, PADL-
skår 1, ved første 
evaluering. Prosent. 
(n=213)
*PADL-skår 1 og 2.

Figur 4.10
Brukere som   
fortsetter og slutter  
etter selvhjulpenhet 
(PADL-skår 1).  
Prosent. 
*PADL-skår 1 og 2.

Figur 4.11
Brukere som vurderes 
som selvhjulpen (PADL-
skår 1), ved første og 
andre kartlegging. 
Prosent. 
*PADL-skår 1 og 2.
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Hjelpetiltak

Registreringene viste at en stor andel brukere hadde andre kommunale 
tjenester i tillegg til plass i dagtilbudene. Tabell V2 i vedlegg 1 gir en 
samlet oversikt over bruk av hjemmesykepleie og praktisk bistand for alle 
grupper. Hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet var tjenester 
som brukerne hyppigst mottok, få hadde hatt korttids- eller avlastnings-
opphold, om lag en firedel hadde trygghetsalarm og tilsvarende benyttet 
seg av tilbudet matombringing. Ordninger som støttekontakt var det få 
som benyttet. Det var også svært få som hadde fått opprettet individuell 
plan (IP) (figur 4.12). Så mange som 63 prosent oppga å ha privat hjelp. 
I utviklingsprogrammet om utredning og diagnostikk er det foretatt en 
tilsvarende kartlegging (Gjøra og Gausdal 2011). Ved deres kartlegging 
som omhandler 342 personer fordelt på 26 kommuner over hele landet, 
er andelen med etablerte tjenester før utredning er gjennomført, for 
hjemme sykepleie 66 prosent, for praktisk bistand 48 prosent, støttekontakt 
4 og bruk av korttids-/avlastningsplass 18 prosent. Før utredning var 
gjennomført hadde 12 prosent plass i dagtilbud, etter utredningen økte 
andelen til 29 prosent. Begge kartleggingene viser at hjemmesykepleie og 
praktisk bistand er hyppig brukte offentlige tjenester for hjemmeboende 
personer med demens.
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Følges gruppen som fortsetter i tilbudet fram til andre evaluering, er det 
med unntak av korttids-/avlastningsplass liten endring i bruk av tjenester. 
Andelen som mottar avlastningsplass eller korttidsplass øker imidlertid 
fra 11 til 31 prosent. Ser en på gruppen som slutter i tilbudet sammen-
liknet med dem som fortsetter, var det noen flere som hadde bistand fra 
hjemmesykepleie, 81 mot 72 prosent, 10 prosent flere hadde avlastnings-/
korttidsplass, mens færre hadde privat hjelp, 47 mot 71 prosent. Dette 
kan bety at de som slutter er en gruppe der færre har pårørende tett på 
og dermed er mer avhengige av offentlige tjenester. Når gruppen i tillegg, 
slik det er vist over, er dårligere fungerende, øker behovet for høyere 
omsorgsnivå. 

Hjemmesykepleie

Som figur 4.12 viser, mottok 75 prosent av brukerne hjemmesykepleie. 
Det var store variasjoner i hvor mye hjemmesykepleie brukere fikk, fra 
fem minutter til elleve timer per uke. I første kartlegging var gjennom-
snittet tre timer og 52 minutter. For dem som fortsatte i tilbudet økte 
gjennomsnittet med bare elleve minutter per uke til andre kartlegging til 
tross for økende funksjonstap. 

Samlet har 94 prosent av dem som bor alene hjemmesykepleie, for dem 
som bor med ektefelle er det bare 57 prosent som har hjemmesykepleie. 

I gruppen som ble kartlagt to ganger og som var i dagtilbudet ved oppstart, 
var det en høyere andel brukere som mottok hjemmesykepleie i begge 
kartleggingene, enn i gruppen nye brukere. Denne gruppen hadde også 
mer tid per uke i første kartlegging. Ved andre kartlegging har andel med 
hjemmesykepleie økt litt for begge grupper, og fortsatt er det flere av 
brukerne som har vært lenge i dagsenteret, som har hjemmesykepleie 
enn de nye. Antall timer i gjennomsnitt for de to gruppene er imidlertid 
nå likt. 

Det var også forskjell i hvor mye tid brukere som delte husholdning fikk 
av hjemmesykepleie i uken. Brukerne som var i dagtilbudet ved oppstart 
og som delte husholdning, hadde i gjennomsnitt nærmere to og en halv 
time hjemmesykepleie i uken. De nye brukerne, som delte husholdning, 
hadde ved første kontakt nesten én time mer. Ved andre registrering hadde 
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gjennomsnittet for denne gruppen gått noe ned, mens gjennomsnittet for 
gruppen med lang fartstid i dagtilbudet nå hadde økt med nærmere en 
halv time. 

Praktisk bistand i hjemmet

Av alle brukerne som ble kartlagt mottok 45 prosent praktisk bistand i 
hjemmet. Omfanget varierte mellom 15 minutter og 12 timer per uke, 
med et gjennomsnitt på én time og 21 minutter.

For gruppen som ble kartlagt to ganger var gjennomsnittet én time og 35 
minutter i første kartlegging. Omfanget av praktisk bistand ved andre 
kartlegging var i snitt nærmest uforandret (redusert med fire minutter 
per uke) til tross for økende funksjonssvikt. Andelen som mottar praktisk 
hjelp er høyere i gruppen som har vært lenge i dagtilbudet (52 prosent) 
enn for de nye brukerne (36 prosent). Men tid per bruker er i gjennomsnitt 
kortere, én time og 18 minutter, enn for nye brukere der gjennomsnittet 
er to timer og ni minutter per uke. Fram til neste kartlegging var situa-
sjonen nærmest uforandret for den første gruppen, mens de nye brukerne 
gikk noe ned i tid.

I alt har 65 prosent av dem som bor alene praktisk bistand, for dem som 
bor med ektefelle er det bare 26 prosent som har slik tjeneste. 

I første kartlegging viste registreringen at det var betydelige forskjeller 
mellom aleneboende i gruppen av dem som hadde vært lenge i dag tilbudet 
der gjennomsnittstiden 56 minutter per uke, mot to timer og 30 minutter 
i gruppen av nye brukere. Frem til andre kartlegging økte tiden med 14 
minutter for den første gruppen mens den for gruppen av nye brukere ble 
redusert med 32 minutter per uke. 

Det var også forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt brukere som 
bodde sammen med andre. Brukerne med lang fartstid i dagtilbud fikk i 
gjennomsnittlig to timer og 27 minutter per uke, dette var 58 minutter 
mer enn hva samboende nye brukere mottok. Tiden per uke var redusert 
med 26 minutter for samboende brukere som var i dagtilbud ved prosjekt-
start, for nye brukere var tiden per uke økt med fire minutter i gjennom-
snitt.
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Avlastnings- eller kortidsopphold 

Kun 31 (15 prosent) av 213 hadde hatt ett eller flere korttids- eller avlast-
ningsopphold, 23 av disse delte husholdning med pårørende.

Av dem som ble kartlagt to ganger hadde kun 15 av 143 brukere hatt ett 
eller flere avlastnings- eller korttidsopphold ved første kartlegging, 11 
bodde sammen med pårørende. I andre kartlegging hadde 44 brukere hatt 
avlastnings- eller korttidsopphold, 29 bodde sammen med pårørende. 

Det var 12 personer (15 prosent) i gruppen brukere som hadde vært lenge 
i dagtilbudet som hadde hatt avlastnings- eller korttidsopphold ved første 
registrering, ni bodde sammen med pårørende. I andre kartlegging var 
antallet økt til 28 (35 prosent), 15 av dem delte husholdning med pårør-
ende. I gruppen nye brukere hadde kun tre (5 prosent) hatt avlastnings- 
eller korttidsopphold ved første kartlegging, alle delte husholdning med 
pårørende. I andre kartlegging var antallet økt til 16 (26 prosent), hvorav 
10 delte husholdning med pårørende. 

Matombringing

Av 214 brukere benyttet 58 (27 prosent) tilbud om matombringing. For 
brukere som ble kartlagt to ganger var det registrert 39 (28 prosent) som 
benyttet tilbudet om matombringing i begge kartleggingene. Her var nær 
sagt ingen forskjell mellom dem som hadde vært lenge i dagtilbudet og 
de nye brukerne.

Trygghetsalarm

Av 214 brukere benyttet 58 (27 prosent) tilbud om trygghetsalarm. Av 
brukere som ble kartlagt to ganger benyttet 39 (27 prosent) i første kart-
legging og av 43 (30 prosent) i andre dette tilbudet. I andre kartlegging 
var andelen noe høyere blant de nye brukerne.

Individuell plan (IP)

Bruk av IP som arbeidsredskap for samarbeid, brukermedvirkning og 
tilrettelegging av tjenester var i lite i bruk, kun fem brukere hadde fått 
utarbeidet IP. 

Brukerne av dagtilbudene
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Andre tiltak

Til sammen ni av 214 brukere har opplyst at de hadde støttekontakt. Ingen 
brukere er registrert med avlastning i eget hjem.

Privat hjelp

Privat praktisk hjelp var utbredt, i alt 161 av 212 oppgav å ha dette. I 
gruppen som ble kartlagt to ganger oppgav 101 (71 prosent) i første kart-
legging å ha privat hjelp, i siste kartlegging var antallet økt til 107 (75 
prosent). Nær familie som barn/svigerbarn og barnebarn, i tillegg til 
ektefelle/samboer, var personer som ga hjelp.

Omfang av dagtilbud 

Åpningstiden for de 34 dagtilbudene varierte fra én dag til syv dager per 
uke.  Det var fem dagtilbud som hadde åpent én dag i uken. Fra disse 
deltok 48 av 219 brukere. Trettifem av disse ble kartlagt to ganger, 13 (37 
prosent) hadde i tillegg plass i et dagtilbud som ikke var tilrettelagt for 
personer med demens. 

Ti dagtilbud hadde åpningstid to dager i uken, fra disse deltok 35 brukere, 
hvorav 29 ble kartlagt to ganger, seks (20 prosent) av disse hadde i tillegg 
et annet tilbud som ikke var spesielt tilrettelagt for personer med demens. 
Ved beregningen av gjennomsnittlig antall dager i dagtilbud er dagene i 
et ikke tilrettelagt dagtilbud medregnet. Ingen brukere i dagtilbud med 
åpningstid tre dager eller mer per uke benyttet plass i andre tilbud. 

Ser en på alle brukerne ved første kartlegging har 30 prosent tilbud bare 
én dag per uke, 31 prosent har to dager og 21 prosent har tilbud tre dager. 
Bare fire personer har tilbud mer enn fem dager per uke. Gjennomsnitt 
for alle brukerne er 2,5 dager per uke (figur 4.13).
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Av de 143 brukerne som fortsatte i dagtilbudene, hadde 122 (85 prosent) 
dagplass mellom én og tre dager per uke i første kartlegging (figur 4.14), 
117 brukere (83 prosent) i andre kartlegging. Antall dager var i gjennom-
snitt 2,2 i første kartleggingen og 2,4 dager i andre. Brukerne som var i 
dagtilbudene ved oppstart hadde noe høyere gjennomsnitt per uke i begge 
kartleggingene enn de nye brukerne. Ser en på brukere som sluttet (76 
personer) hadde de et gjennomsnitt på 3,0 dager per uke (figur 4.14). 
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Vedtak om dagtilbud 

Informasjon om hvilket lovverk som var benyttet da brukere fikk vedtak 
om dagplass(tjeneste), ble innhentet ved første kartlegging. I alt 116 (53 
prosent) brukere hadde vedtak om plass i dagtilbudet hjemlet i Lov om 
helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og/eller Lov 
om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) (tabell 4.3). Disse lovverkene 
danner rammen rundt kommunale tjenester på dette området: 

”Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å sørge for 
nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder 
seg i kommunen (jf. kommunehelsetjenesteloven § 2–1). Sosialtje-
nesteloven pålegger kommunene å yte sosiale tjenester til alle som 
bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Sosialtjenestelo-
vens formål er: «a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre 
levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestil-
ling og forebygge sosiale problemer, b) bidra til at den enkelte får 
mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og menings-
fylt tilværelse i fellesskap med andre.» (sosialtjenesteloven § 1–1) 

(IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og 
sosialtjenester IS 1112 Helsedirektoratet 2009 s.8).

Det foreligger ikke informasjon om at vedtak om tjenesten var gitt som 
avlastning for pårørende etter § 4-2b i sosialtjenesteloven. 

For til sammen 93 brukere (42 prosent) ble det oppgitt at tilsagn om 
dagplass ble gitt etter retningslinjer som kommunene hadde utarbeidet 
for behandling av denne type søknader.

Tabell 4.3. Antall brukere med vedtak etter lov og retningslinjer

Vedtak  

n=219 (%)
Kommunehelsetjenesteloven 87 (40)
Sosialtjenesteloven 18 (8)
Kommunehelsetjenesteloven/Sosialtjenesteloven 11 (5)
Kommunale retningslinjer 93 (42)
Ubesvart 10 (5)
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Brukere som hadde fått dagtilbud etter kommunale retningslinjer hadde 
dagplass i 15 dagtilbud hvorav syv dagtilbud var nyetablerte eller var 
organisert som prosjekter. Disse syv tilbudene var i en oppstartsfase hvor 
man ønsket å gjøre erfaringer med drift av tilbudene og hadde således ikke 
på tidspunkt for informasjonsinnhentingen vurdert/konkludert hvilken 
praksis de skulle ha med hensyn til vedtak. Åtte dagtilbud oppgav at de 
ikke anså dagtilbudet som en lovpålagt tjeneste og gav tilsagn om tjenes-
ten etter kommunale retningslinjer. 

 
Brukere som sluttet 

Det ble innhentet informasjon om brukerne som sluttet i løpet av pro-
sjektperioden og deres pårørende ved førte kartlegging, slik det ble gjort 
for brukere som fortsatte i dagtilbudene. I tillegg ble det innhentet opp-
lysninger om årsak til at de sluttet. Som beskrevet over er data fra første 
kartlegging grunnlaget for sammenligninger mellom brukere som sluttet 
og brukere som fortsatte i dagtilbudene ut prosjektperioden. I dette avsnit-
tet sammenfattes data fra presentasjonene over og sammenholdes med 
de opplysningene som er gitt om hvorfor brukerne sluttet. 

Ved første kartlegging hadde brukerne som var i dagtilbud ved oppstart 
og som kom til å slutte før neste kartlegging (55 personer), vært i tilbudet 
i gjennomsnitt 12,4 måneder og da de sluttet i gjennomsnitt 19,7 måne-
der. Gruppen nye brukere (21 personer) hadde ved første kartlegging hatt 
dagtilbud i gjennomsnitt 2,1 måneder og sluttet i gjennomsnitt etter 8,6.

Gjennomsnittsalderen for alle som sluttet var 82 år. Det var flest kvinner 
(65 prosent). Om lag halvdelen delte husholdning, de fleste med ektefelle. 

Som beskrevet tidligere var det flere brukere med moderat til alvorlig grad 
av demens i gruppen som sluttet, enn for dem fortsatte. De som sluttet 
hadde også gjennomgående større behov for hjelp vurdert ut fra IADL og 
PADL. Mest uttalt var det for gruppen av dem som hadde vært lengst i 
dagtilbudet. I gruppen som slutter er det en større andel som rapporteres 
å ha mange atferdsmessige og psykiske symptomer. 
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I gruppen som sluttet hadde en noe høyere andel hjemmesykepleie og 
praktisk bistand, enn for dem som fortsatte. De som sluttet hadde mindre 
privat hjelp. Flere i gruppen som sluttet enn dem som fortsatte, hadde 
hatt avlastnings- eller korttidsopphold i institusjon. I gjennomsnitt hadde 
de også flere dager per uke i dagtilbud enn dem som fortsatte, henholds-
vis 3,0 og 2,2 (figur 4.14).
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Figur 4.15
Nye brukere  
som fortsetter og 
slutter etter antall 
symptomer vurdert 
med NPI-Q.  
Prosent.

Figur 4.16 
Nye brukere som 
fortsetter og slutter 
etter  symptomer 
vurdert med NPI-Q.  
Prosent.
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Av gruppen som begynte i tilbudet i prosjektperioden, 83 personer, sluttet 
21 før neste kartlegging. De som slutter var i snitt eldre enn dem som 
fortsatte. Andelen som bodde alene i de to gruppene var lik. Det var flere 
i gruppen som sluttet som hadde tre dager eller mer i tilbudet, enn i grup-
pen som fortsatte, henholdsvis 38 mot 25 prosent. Det var ingen forskjell 
i kognitiv svikt vurdert med KDV, mellom dem som sluttet og dem som 
fortsatte. Ser en derimot på atferdsmessige og psykiske symptomer var 
det betydelige forskjeller. Andelen med mange symptomer var vesentlig 
høyere blant dem som sluttet enn blant dem som fortsatte (figur 4.15). 

Ser en på de ulike symptomene var forskjellen tydeligst når det gjaldt 
vrangforestillinger, hallusinasjoner og apati (figur 4.16).

Årsakene til at brukerne sluttet

I alt 76 brukere sluttet i dagtilbudet i løpet av prosjektperioden (tabell 
4.4). En del brukere dør mens de fortsatt har tilbudet (16 prosent). En 
liten gruppe (8 prosent) sluttet pga flytting eller andre årsaker. For tre 
firedeler er grunnen at de blir dårligere fungerende på flere områder ofte 
i kombinasjon med andre forhold. 

• Endring av funksjonsnivå, evne til å klare seg i dagliglivet, og ikke 
lenger mestre situasjonen i hjemmet, uttalt engstelige og redde, endret 
døgnrytme (uttalt uro om natten), økende behov for hjelp eller opp-
følging i det daglige utover dagtilbudet, ofte forandringer over kort tid 
(26 brukere). 

• Kombinasjoner av endring i funksjonsnivå og somatisk sykdom (20 
brukere).

• Kombinasjoner av endring i funksjonsnivå, økende belastning på pårør-
ende, sykdom hos pårørende, eller andre forhold som gjør at pårørende 
ikke kan fortsette å gi omsorg i hjemmet (12 brukere).

Av de 136 brukerne som var i tilbudet ved prosjektstart, sluttet 55 personer 
(tabell 4.4). For tre firedeler av disse var årsaken at de flyttet til høyere 
omsorgsnivå, 20 prosent av dem døde og fire personer sluttet av andre 
årsaker, bl.a. flytting. Av dem som fikk tilbud på et høyere omsorgsnivå 
hadde én firedel vært innlagt på korttidsplass.
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I gruppen nye brukere som sluttet (21 personer) flyttet 17 (81 prosent) 
til et høyere omsorgnivå med heldøgns pleie og omsorg. En person døde 
og tre sluttet i dagtilbudet av andre årsaker som flytting og/eller at de ikke 
ønsket å fortsette i tilbudet (tabell 4.4). 

Tabell 4.4.  Årsakene til at brukerne sluttet i dagtilbudene etter hvorvidt 
brukerne var i tilbudet ved prosjektstart eller kom inn som nye brukere

 
Var i tilbudet 

n=55 (%)
Nye brukere 

n=21 (%)
Begge grupper  

n=76 (%)
Endring av funksjonsnivå slik at 
brukerne ikke klarte seg i  
hjemmesituasjonen 

18  (33) 8  (38) 26  (34)

Endring av funksjonsnivå kombinert 
med somatisk sykdom og/eller akutt 
sykdom 

13  (24) 7  (33) 20  (26)

Endring av funksjonsnivå, kombinert 
med forhold knyttet til pårørende 

9  (16) 3  (14) 12  (16)

Død 11  (20) 1  (5) 12  (16)
Andre årsaker til avslutning av 
dagtilbudet 

4  (7) 2  (10) 6  (8)

Tid i dagtilbud

Brukerne som hadde vært i dagtilbudet før oppstart av prosjektet hadde 
i gjennomsnitt benyttet tilbudet i 19,7 måneder før de sluttet. Dette var 
11 måneder lenger enn gjennomsnittet for gruppen av nye brukere. Det 
er vanskelig på bakgrunn av disse data å konkludere om gjennomsnittlig 
tid en bruker er i et tilrettelagt dagtilbud. De 136 etablerte brukerne som 
var i tilbudet da prosjektet startet, hadde i gjennomsnitt allerede vært 
brukere av dagtilbud i over ett år og 81 (57 prosent) av disse fortsatte også 
etter at prosjektet var avsluttet. Av de nystartede brukerne sluttet 21 etter 
i gjennomsnitt å ha vært der noe under ni måneder, men de øvrige 62 
fortsatte. Kanskje vil man alltid ha en gruppe som av forskjellige årsaker 
får et kort opphold. Vi har sett at gruppen som slutter i mange tilfeller 
enten fungerer dårligere kognitivt, i forhold til praktiske gjøremål, eller 
har flere atferdsmessige eller psykiske problemer. En årsak til at den tiden 
brukerne kan gjøre seg nytte av tilbudet blir kort, kan være at tilbudet 
settes inn for seint og muligens i for få dager per uke. 
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Oppsummering 

Nesten to tredeler av dem som sluttet tilhørte gruppen av brukere som 
var i tilbudet da prosjektet startet. Denne gruppen skilte seg på flere 
områder fra gruppen nye som sluttet ved første kartlegging. Tekstboksen 
nedenfor oppsummerer forskjellene.

Hva skilte brukerne som hadde vært i tilbudet lenge og sluttet, fra dem som 
begynte i prosjektperioden og sluttet?

- de var i gjennomsnitt fire år eldre

- flere bodde alene 

-  flere mottok både hjemmesykepleie  
og praktisk bistand i hjemmet  

-  de hadde i gjennomsnitt flere  
dager i tilbudet per uke 

-  de hadde i gjennomsnitt større behov 
for hjelp vurdert ut fra PADL

-  en betydelig høyere andel hadde 
KDV- skår som viste moderat til 
alvorlig grad av demens

-  flere hadde atferdsmessige og 
psykiske symptomer som irritabilitet/
labilitet, depresjon, angst, eller 
endret appetitt

- flere døde

I tekstboksen nedenfor oppsummeres forskjellene for hele gruppen som 
sluttet sammenliknet med dem som fortsatte basert på første kartlegging.

Brukere som sluttet skilte seg fra brukere som fortsatte i tilbudet ut over 
prosjektets avslutning ved at:

Hva skiller dem som sluttet fra dem som fortsatte i dagtilbudene ved første 
kartlegging?

-  gjennomsnittsalder var nærmere tre 
år høyere 

- andelen kvinner var noe høyere 

-  andelen moderat og alvorlig grad av 
demens var høyere 

-  brukere hadde lavere fungerings evne 
på IADL og PADL 

-  brukere hadde høyere andel av 
atferds messige og psykiske symptomer

-  andel brukere som mottok  
hjemmesykepleie var høyere

-  flere hadde hatt korttids-/ 
avlastningsopphold 

-  de hadde i gjennomsnitt tilbud  
flere dager per uke
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KAPITTEL 5

Pårørende

Til sammen 195 pårørende ble intervjuet i første datainnsamling. Ved 
andre kartlegging ble 122 pårørende til brukere som fortsatte i tilbudet 
intervjuet to ganger, seks pårørende til brukere som fortsatte ble av ulike 
årsaker ikke intervjuet mer enn én gang, 67 pårørende til brukere som 
sluttet i prosjektperioden ble intervjuet én gang. 

Av pårørende registrert i første kartlegging (195 personer) var to tredeler 
kvinner (tabell 5.1). Gjennomsnittsalderen var omlag 62 år for begge kjønn 
med spredning fra 24 til 94 år. Om lag 46 prosent av pårørende deler 
husholdning med brukeren, litt flere menn enn kvinner (tabell 5.1). I alt 
84 av de 89 (94 prosent) som deler husholdning med bruker, er gift eller 
samboende med denne, bare fire personer er barn av bruker og én med 
annen familie.

Tabell 5.1. Pårørende til brukerne av dagtilbud etter kjønn, husholdning og 
alder (n=195) 

Kvinner Menn Begge kjønn

Kjønn 129 (66,2 %) 66 (33,8 %) 195 (100,0 %)
Bor sammen  
med bruker

57 (44,2 %) 32 (48,5 %) 89 (45,6 %)

Alder gjennomsnitt 61,5 år (s.d. 12,6 ) 62,5 år (s.d. 14,4) 61,9 år (s.d. 13,2)
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Litt over halvparten av pårørende opplyser å være barn av brukeren, 43 
prosent er ektefeller eller samboere, litt høyere andel menn enn kvinner 
(tabell 5.2). Svigerbarn, barnebarn og annen familie utgjør under fem 
prosent av de pårørende, mens gruppen venner og andre bare utgjør én 
prosent.

Tabell 5.2. Pårørende til brukerne av dagtilbud etter kjønn og tilknytning 
(n=195) 

Kvinner Menn Begge kjønn

Ektefelle/samboer 53 (41,1 %) 31 (47,0 %) 84 (43,1 %)
Barn 67 (51,9 %) 33 (50,0 %) 100 (51,3 %)
Svigerbarn/ 
annen familie

7 (5,4 %) 2 (3,0 %) 9 (4,6 %)

Venner/andre 2 (1,6 %) 0 2 (1,0 %)
Totalt 129 (100,0 %) 66 (100,0 %) 195 (100,0 %)

Halvdelen av de pårørende opplyser at de har arbeid utenfor hjemmet. 
Andelen menn som opplyser å ha arbeid utenfor hjemmet er 59 prosent 
og for kvinner 47. For ektefeller er andelen med arbeid utenfor hjemmet 
16 prosent, for barn 78. Samlet for pårørende som bor sammen med 
bruker har 17 prosent arbeid utenfor hjemmet, mens dette er tilfelle for 
79 prosent av dem som ikke bor sammen. 

Ser en på pårørende til brukere som var i tilbudet ved oppstart var 
 gjennomsnittsalderen noe høyere enn for pårørende til brukere som 
begynte i tilbudet i løpet av prosjektperioden (62,8 mot 60,2 år). Gjen-
nomsnittsalder for pårørende til brukere i gruppen som slutter i tilbudet 
er noe høyere enn for dem der brukerne fortsetter. Dette gjelder spesielt 
for dem som har vært i tilbudet over lengre tid.
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Omsorgsbelastning

Som beskrevet i kapitel 3 besvarte pårørende belastningsskalaen «Relati-
ves’ Stress Scale» (RSS) (Green 1982) i begge kartleggingene. Belastnings-
skalaen inngår som en del av utredningsverktøyet til bruk i kommune-
helsetjenesten. Det er ingen sikker grense for hva som er stor omsorgs-
byrde ut fra sumskåre på belastningsskalaen, men det er vanlig, slik det 
anbefales i veilederen til utredningsverktøyet, å regne en sumskåre på 23 
eller over som indikasjon på en betydelig belastning for pårørende.

Ved første kartlegging besvarte 193 av de pårørende spørsmålene i belast-
ningsskalaen. Samlet sett hadde 35 prosent en sumskåre på 23 eller over. 
Gjennomsnitt sumskåre på RSS var 18,6. Det synes som om kvinner 
opplever høyere belastning enn menn, henholdsvis en RSS gjennomsnitts-
skåre på 20,6 mot menn 14,6. 

Ser en på belastning ut fra tilknytning til bruker (figur 5.1), rapporterer 
over halvdelen av ektefeller eller samboere høy grad av belastning, 
sumskåre RSS lik eller over 23. Som figur 5.2 viser, har 55 prosent av dem 
som bor sammen en RSS sumskåre på 23 eller over.
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Som nevnt utgjør ektefeller eller samboere 94 prosent av dem som deler 
husholdning med brukerne. Pårørende som bodde sammen med brukere, 
hadde klart høyere sumskåre i gjennomsnitt på RSS enn dem som ikke 
bodde sammen, henholdsvis 24,4 mot 13,6. Gjennomsnittet for dem som 
bodde sammen var dermed over verdien som blir vurdert som betydelig 
belastning.

Tar en utgangspunkt i første kartlegging og ser på gruppen som fortsatte 
i tilbudet, RSS-skåre for 122 pårørende, og gruppen som sluttet, der 67 
pårørende har besvart belastningsskjemaet, er andelen med sumskåre 23 
eller over, henholdsvis 26 og 48 prosent (figur 5.3). Dette stemmer godt 
overens med forskjellene i funksjonsnivå for brukerne i tilsvarende grup-
per. Funksjonsnivå, vurdert både ut fra KDV og PADL viser at en større 
andel brukere fungerer dårligere i gruppen som slutter enn i gruppen som 
fortsetter. Tilsvarende ser en i forhold til antall atferdsmessige og psykiske 
symptomer, vurdert med NPI, for de to gruppene. En større andel brukere 
har flere slike symptomer i gruppen som sluttet enn i gruppen som fort-
satte. 
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For pårørende til brukere som ble vurdert to ganger (122 personer), øker 
andelen med en sumskåre på RSS lik 23 eller over, fra 26 prosent ved 
første vurdering til 35 ved andre. Selv om gruppene er små kan en likevel 
merke seg en interessant forskjell i rapportert belastning for pårørende 
avhengig av omfanget av dagtilbud. Andelen er høyere ved begge vurde-
ringer for pårørende til brukere med tilbud fra én til to dager per uke 
sammenliknet med pårørende til brukere der tilbudet er tre dager eller 
mer (tabell 5.3). 

Tabell 5.3. Sumskåre RSS 23 eller over for pårørende ved første og andre 
kartlegging etter omfang av dagtilbud for brukerne

Omfang dagtilbud  
per uke

Første kartlegging Andre kartlegging

1-2 dager (%) 25 (29) 33 (38)
3 dager eller mer (%) 7 (19) 10 (28)
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Pårørendes vurdering av brukeres behov for tilsyn

Pårørende ga en vurdering av brukeres behov for tilsyn ved utfylling av 
spørreskjema. De vurderte om bruker kunne være alene etter kategorier 
«kan aldri være alene», «kan være alene i noen timer uten tilsyn» og  
«kan være alene dager uten tilsyn». Pårørendes vurdering av brukerne 
ved første datainnsamling (n=192) viser at ut fra deres mening kan om 
lag 12 prosent aldri være alene, 71 prosent vurderes til å kunne være alene 
noen timer, bare 17 prosent kan greie seg dager uten tilsyn (figur 5.4). 

Av dem som blir vurdert til aldri å kunne være alene, bor de fleste med 
ektefelle, én bor alene og to med andre (tabell 5.4). Tre firedeler av dem 
som bor med ektefelle vurderes bare å kunne være alene noen timer.

Tabell 5.4. Pårørendes vurdering av hvorvidt bruker kan være alene,  
etter brukers boforhold (%)

Aldri Timer Dager Totalt

Bor sammen med ektefelle 21  (22,6) 69  (74,2) 3  (3,2) 93  (100)
Bor alene 1  (1,1) 60  (67,4) 28  (31,5) 89  (100)
Bor sammen med andre 2  (20,0) 7  (70,0) 1  (10,0) 10  (100)
Totalt 24  (12,5) 136  (70,8) 32  (16,7) 192  (100)
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For dem som ble vurdert to ganger ser en at noen flere blir vurdert til 
aldri å kunne være alene uten tilsyn og noen færre kunne være alene dager 
uten tilsyn.

Å bo alene til tross for at man blir vurdert til bare kunne være timer alene, 
må kreve betydelig tilsyn utenfra. Av de 60 personene som blir vurdert til 
bare å kunne være timer alene, til tross for at de bodde alene, har 59 
hjemmesykepleie og 56 har privat hjelp. I alt 20 av disse har i tillegg dag-
lig kontakt med pårørende. I 54 tilfeller er det barn som er intervjuet som 
pårørende. 

Av de 24 som blir vurdert til aldri å kunne være alene slutter 13 (54 pro-
sent) før neste kartlegging. Av dem som blir vurdert til å kunne være timer 
eller dager alene sluttet bare en tredel i løpet av prosjektperioden.

Støttetiltak til pårørende 

Privat avlastning 

Av 195 pårørende svarte 137 (70 prosent) at de hadde tilgang på privat-
personer som kunne avlaste dem i omsorgen, men 44 (23 prosent) beskrev 
tilgangen som sjelden. For pårørende som delte husholdning med brukere, 
hadde 58 (65 prosent) tilgang på privat hjelp selv om det for halvparten 
ble betegnet som sjelden. Blant dem som ikke bodde sammen med brukere, 
var antallet 79 (74 prosent). Dette forholdet var tilnærmet likt i begge 
kartlegginger, og var omtrent det samme for pårørende til brukerne som 
sluttet i tilbudet i prosjektperioden. Det var nær familie som ga avlastning.

Pårørendeskole 

Støttetiltak som pårørendeskole var i liten grad tilgjengelig i modell-
kommunene. Bare ni modellkommuner hadde pårørendeskoler i drift 
høsten 2008, noen flere våren 2009. I første kartlegging hadde 33 (18 
prosent) av de 181 pårørende som svarte på spørsmålet, deltatt i pårørende-
skole, 25 bodde sammen med bruker. Av de 33 var 25 ektefeller og sju barn. 
Det var en litt høyere andel pårørende som hadde deltatt i pårørendeskole 
der bruker fortsatte i tilbudet, sammenliknet med dem som sluttet (19 
mot 15 prosent), men her er det små grupper og dermed usikre tall.



61Pårørende

Av de 122 som deltok i andre kartlegging hadde 47 (38 prosent) deltatt i 
pårørendeskole, 27 ektefeller, 18 barn og to svigerbarn. Av dem som hadde 
deltatt bodde 29 sammen med bruker. Andelen som hadde deltatt i pårø-
rendeskole var høyest i gruppen som hadde vært lenge i tilbudet ved begge 
kartleggingene. 

Samtalegruppe for pårørende

I første kartleggingen hadde 14 (7 prosent) pårørende deltatt i samtale-
gruppe, 11 ektefeller eller samboere, to barn og ett barnebarn. Av de 122 
som deltok i andre kartlegging, hadde 19 (16 prosent) deltatt, 14 var 
ektefeller eller samboere, fire barn og ett svigerbarn. Her var det liten 
forskjell mellom dem som sluttet og dem som fortsatte i tilbudet.

Individuell støttesamtale

Pårørende ble spurt om de hadde eller hadde hatt individuell samtale 
(planlagt samtale) med ansatte i det kommunale hjelpeapparatet. Ved 
første kartlegging opplyser 43 av 195 (22 prosent) pårørende at de hadde 
hatt slik samtale, av disse bodde 15 sammen med brukere. I andre kart-
legging var antallet økt til 42 av 122 (34 prosent), 20 bodde sammen med 
brukere. Det var ingen forskjeller mellom pårørende til dem som sluttet 
og dem som fortsatte.

Ved første kartlegging var andelen som hadde hatt individuelle samtaler 
mindre i gruppen brukere som hadde vært i tilbudet en tid, enn det var 
blant dem som kom nye inn. Ved andre kartlegging hadde andelen gått 
betydelig opp. Informasjon fra personalet i dagtilbudene viser at  personalet 
hadde hyppig, ofte daglig, kontakt eller informasjonsutveksling med 
pårørende i forbindelse med henting av brukerne, men det var ikke så 
mange planlagte samtaler i prosjektperioden.

Omsorgslønn

Det var kun seks av de 195 pårørende i første kartlegging som mottok 
omsorgslønn, i tillegg var fem søknader under behandling. Ved siste kart-
legging fikk seks pårørende omsorgslønn og alle bodde sammen med 
brukere. 
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Hjelpestønad

Ved første kartlegging fikk 8 av 195 hjelpestønad fra NAV, i tillegg var tre 
søknader under behandling. I siste kartlegging fikk elleve pårørende 
 stønad, av disse var ti samboende med brukere.

Brukerundersøkelse  
– pårørendes vurdering av dagtilbudets nytteverdi 

Pårørende ble invitert til å svare på en «brukerundersøkelse» hvor de skulle 
gi en vurdering av dagtilbudets nytteverdi og om de opplevde at tilbudet var 
tilrettelagt for brukerne. Her baseres beskrivelsen på pårørende som ble 
intervjuet to ganger, og følgelig hadde erfaring med tilbudet over tid. Av de 
122 pårørende besvarte 102 (84 prosent) brukerundersøkelsen i begge 
kartlegg ingene. Halvparten av disse pårørende delte husholdning med bruker.

Gir dagtilbudet en lettere livssituasjon for pårørende?

På spørsmålet: I hvilken grad har dagtilbudet medført en lettere livs-
situasjon for deg? svarte 72 prosent ved første kartlegging, at dagtilbudet 
i stor grad hadde bidratt til en lettere hverdag (figur 5.5). I andre kart-
legging var denne andelen gått ned til 61 prosent. Andelen som svarte i 
middels grad var henholdsvis 22 og 24 prosent i første og andre kart legging, 
mens andelen som opplevde at dagtilbudet ikke eller i liten grad hadde 
ført til en lettere livssituasjon økte fra 6 til 15 prosent mellom første og 
andre kartlegging. Det er liten forskjell i vurderingene avhengig av om 
bruker bor alene eller sammen med pårørende.

Av pårørende til brukere som hadde dagtilbud tre dager i uken eller mer, 
svarte 84 prosent at dagtilbudet i stor grad medførte en lettere livssitua-
sjon, mot 62 prosent av dem som hadde én til to dager i uken. I andre 
kartlegging var andelen som svarte i stor grad redusert til 69 prosent for 
dem som hadde sine i dagtilbud tre dager eller mer, for dem som hadde 
under tre dager var andelen 59 prosent. Sammenligner en pårørende til 
brukere som slutter med dem som fortsetter var det for dem med tilbud 
tre dager eller mer liten forskjell, 79 mot 84 prosent som svarer at til budet 
i stor grad lettet situasjonen. For dem med tilbud én til to dager var for-
skjellen større, 37 mot 62 prosent.
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Både pårørende til brukere som hadde vært lenge og relativt kort tid i 
dagtilbudet endret sine vurderinger mot at dagtilbudet i mindre grad 
hadde lettet livssituasjonen fra første til andre kartlegging. Størst var 
forandringen hos pårørende til brukere med lang fartstid. Her økte ande-
len i kategorien uforandret eller i liten grad fra fem til 17 prosent. Med 
tilsvarende nedgang i kategorien i stor grad. Fra tidligere har en sett at 
denne gruppen brukere er dårligst fungerende på de fleste områder.

Dekker dagtilbudet behovet for avlastning?

På spørsmålet: I hvilken grad opplever du at dagtilbudet dekker dine behov 
for avlastning? svarte 52 prosent i stor grad både ved første og 54 prosent 
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andre kartlegging. Til sammen 16 prosent oppgav at dagtilbudet i liten 
grad dekket behovet for avlastning ved første kartlegging, andelen økte 
til 22 prosent i andre (figur 5.6). 

Ser en på pårørende til brukere som fortsetter sammenliknet med dem 
som slutter, svarer 52 prosent i første gruppe at tilbudet i stor grad dekker 
behovet, mot 39 prosent i gruppen som slutter. Av pårørende til brukere 
som hadde dagtilbud tre dager i uken eller mer, svarte 68 prosent at dag-
tilbudet i stor grad dekket avlastningsbehovet, mot 43 prosent av dem 
som hadde én til to dager i uken. For pårørende til dem som sluttet er 
andelen henholdsvis 47 og 25 prosent (figur 5.7). 

I andre kartlegging var andelen som svarte i stor grad redusert til 64 
prosent for dem som hadde sine i dagtilbud tre dager eller mer, for dem 
som hadde under tre dager, var andelen som svarte i stor grad økt til 47 
prosent. 

Gir dagtilbudet nødvendig omsorg for bruker?

På spørsmålet: I hvilken grad opplever du at tilbudet gir nødvendig omsorg 
for bruker? svarte over 80 prosent av pårørende i begge kartleggingene 
(85 og 83 prosent) at de opplevde bruker i stor grad ble gitt nødvendig 
omsorg i dagtilbudene. Henholdsvis fire og sju prosent svarte i liten grad.  
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I første kartlegging var det ingen forskjell mellom pårørende som delte 
husholdning med bruker og dem som ikke gjorde det, på svaralternativet 
«i stor grad». I andre kartlegging økte andelen til 88 for pårørende som 
bodde sammen med brukere. For pårørende som ikke bodde sammen med 
 brukere var prosenten redusert til 78. Det var små forskjeller i svarene 
mellom pårørende til gruppen brukere som hadde vært lenge i tilbudet 
og nye brukere i de to kartleggingene. 

Er bruker fornøyd etter opphold i tilbudet?

Spørsmål til pårørende: I hvilken grad opplever du at bruker er fornøyd 
etter et opphold på tilbudet? De aller fleste pårørende (87 og 84 prosent) 
svarte i begge kartleggingene, at de opplevde bruker i stor grad fornøyde 
etter opphold i dag tilbudet. Ingen i første kartlegging og bare fem prosent 
i andre, opplevde bruker som lite fornøyd etter å ha vært i tilbudet.

Det var liten forskjell i besvarelsene på dette spørsmålet om bruker fortsatte 
eller sluttet i tilbudet.

Hvordan fungerer samarbeidet med dagtilbudet?

På spørsmålet: I hvilken grad opplever du at samarbeidet med dagtilbudet 
fungerer tilfredsstillende? svarte 77 prosent at samarbeidet i stor grad 
fungerte tilfredsstillende i første kartlegging. I andre kartlegging økte 
andelen i stor grad til 81 prosent. For pårørende som bodde sammen med 
brukere, opplevde 80 prosent at samarbeidet i stor grad fungerte tilfreds-
stillende i begge kartleggingene. Pårørende til brukere som sluttet var 
positive til samarbeidet, 85 prosent vurderte det til i stor grad å være 
tilfredsstillende.

Kommer transporten til avtalt tid?

På spørsmålet: I hvilken grad opplever du at transporten kommer til avtalt 
tid? svarte 84 prosent at transporten i stor grad kom til avtalt tid i første 
kartlegging, 76 prosent i andre kartlegging. 

Pårørende
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Kort oppsummering 

- Få pårørende hadde mottatt omsorgslønn og hjelpestønad fra NAV.

- Få pårørende hadde hatt individuelle samtaler med noen i det kom-
munale hjelpeapparatet, i siste kartlegging var andelen litt høyere.

- Støttetiltak som pårørendeskoler og samtalegrupper var lite utbygd, 
noen flere kommuner hadde satt i gang disse tilbudene ved prosjektslutt. 

- Ved første evaluering vurderte 70 prosent at tilbudet i stor grad lettet 
deres livssituasjon. Til tross for at brukers funksjonsnivå ble dårligere 
og atferdsmessige og psykiske symptomer økte, svarte 61 prosent fort-
satt at dette var tilfelle ved andre kartlegging.

- Noe overhalvdelen av de pårørende vurderte at dagtilbudet i stor grad 
dekket deres behov for avlastning. Til tross for at brukernes funksjons-
nivå ble redusert og andelen av atferdsmessige og psykiske symptomer 
økte, var andelen den samme ved siste kartlegging.  

- De fleste opplevde at brukere i stor grad var fornøyd etter å ha vært i 
dagtilbudene, at de ble gitt nødvendig omsorg og at transporten kom 
til riktig tid. 

- Tre av fire pårørende var i stor grad fornøyde med samarbeidet med 
dagtilbudet.

- Pårørende som delte husholdning med brukere opplevde en større 
omsorgsbelastning enn dem som ikke bodde sammen med brukere.
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KAPITTEL 6

Dagtilbud – hva og hvordan?

Fire modeller

I dette kapitlet presenteres modeller for dagtilbud for personer med demens 
og erfaringer fra oppstart av dagtilbud i modellkommunene. Kapittelet 
bygger på informasjon innhentet via prosjektmøter, fellessamlinger for 
modellkommunene og opplysninger gitt på spørreskjema som er sendt 
kommunene. Det er tatt med en del eksempler på utsagn og erfaringer 
fra kommunene hentet fra spørreskjema og logg.

Det deltok 28 kommuner representert med 34 dagtilbud. Kommunene 
definerte dagtilbudene som tilrettelagte dagtilbud for personer med 
demens. Plassering eller lokalisering varierte.

Tilbudene kunne ha ulike målgrupper, ofte ut fra brukernes alder og 
funksjonsnivå. Målgruppene ble definert som: 

• Yngre personer med demens 

• Personer med demens i tidlig fase 

• Eldre personer med demens

• Personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase 

• Blandet gruppe med og uten demens, men tilrettelagt for personer med 
demens
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I presentasjonen blir dagtilbudene kategorisert etter lokalisering eller 
beliggenhet og omtalt som gruppert etter modeller: 

• Tradisjonell modell – etablert i institusjon eller bo- og omsorgssenter 
(20 dagtilbud)

• Frittliggende modell – etablert i frittliggende hus og/eller på gårdsbruk 
(7 dagtilbud)

• Sentermodell – etablert i eldresenter (5 dagtilbud)

• Ambulerende modell – etablert i hjemmet eller nærmiljøet (2 dagtilbud)

Tradisjonell modell

Den tradisjonelle modellen for dagtilbud er organisert i sykehjem eller 
bo- og omsorgsentre med heldøgns pleie og omsorg. Bakgrunnen for å 
kalle denne modellen for tradisjonell modell er at det er den vanligste 
modellen i Norge (Westerberg 2009), og har sammenheng med sykehjem-
menes sentrale rolle i omsorgen for personer med demens. I Odelstings-
proposisjon nr 48 (1985-86), som var bakgrunn for tilbakeføringen av 
somatiske sykehjem fra fylke til kommune, blir sykehjemmene omtalt 
som en hjørnestein i institusjonsomsorgen for personer med demens. I 
rapporten Lysning i sikte – resultater fra nasjonal kartlegging av tilbud 
til personer med demens i norske kommuner (Eek og Nygård 2006), 
beskrives denne modellen som den mest vanlige for dagtilbud, noe den 
også var i kartleggingen av dagtilbud i 2007 (Westerberg 2009). 

Hele 20 (58 prosent) av de 34 dagtilbudene som var med i prosjektet, hadde 
denne type beliggenhet. I modellkommunene med under 10.000 innbyg-
gere, var denne modellen den vanligste og oftest det eneste alternativ for 
dagtilbud for personer med demens. 

Modellkommunene oppgir målgruppene i denne modellen til å være 
personer med demens i ulike aldersgrupper og sykdomsfaser. 

• 15 tilbud hadde som målgruppe hjemmeboende personer med demens. 
Tilbudet var ikke rettet mot aldersgrupper eller faser av demenssykdom-
men. Brukergruppen var i all hovedsak eldre personer med demens 
(over 65 år)
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• To tilbud hadde personer med demens i tidlig fase som målgruppe, ett 
av disse hadde også definert tilbudet spesielt for yngre personer med demens 

• Ett tilbud hadde som målgruppe yngre personer med demens (under 
65 år)

• To tilbud hadde definert målgruppe som personer med og uten demens-
sykdom, men tilrettela individuelt eller i grupper for personer med 
demens.

I de to dagtilbudene hvor målgruppen var yngre personer med demens, 
og hvor det ene var også rettet mot personer med demens i tidlig fase, var 
lokalene i sykehjemmet base for tilbudet og stedet hvor man inntok 
 måltidene. Aktivitetene foregikk i stor grad utenfor sykehjemmet, som 
oftest i nærmiljøet. Disse to tilbudene var i kommuner med over 30.000 
innbyggere.

Frittliggende modell

I den frittliggende modellen er dagtilbudene ikke knyttet til institusjon 
som i den tradisjonelle modellen. Eksempler på frittliggende modell er 
dagtilbud etablert på gårdsbruk Inn på tunet, eller i frittliggende hus, 
eksempelvis ombygd enebolig med eget uteareal.

Dagtilbud knyttet til gårdsbruk defineres som et Inn på tunet tilbud, også 
kalt Grønn omsorg, der gårdbruker er direkte involvert, enten som leder 
eller i en assisterende rolle. Tilbudene bygger på samarbeid mellom opp-
vekst-, utdannings- og helse- og sosialsektor, og har aktiviteter knyttet til 
gården og landbruket (www.innpaatunet.no). Inn på tunet ble innført som 
begrep med egen logo i 2001. Det første dagtilbudet lokalisert på gård, 
tilrettelagt for personer med demens ble startet i 2001 (Strandli 2007). I 
den nasjonale kartleggingen av tilbud for personer med demens i 2007 
var det etablert fem slike tilbud (Westerberg 2009). I Stortingsmelding 
nr. 25 (2005-2006) beskrives Inn på tunet slik: 

Grønn omsorg handler om meningsfylt hverdag, aktivitet og arbeid 
tilpasset ulike behov med gården som utgangspunkt. Gården 
tilrette legges for opplæring og tilbud innen helse- og sosialsektoren 
og kan tilby meningsfylte aktiviteter, mestringsopplevelser og 
læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. (s.103) 
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I modellkommunene var det fem dagtilbud beliggende på gård, to dagtil-
bud var etablert i ombygde eneboliger med gode muligheter for ulike 
aktiviteter ute. I Inn på tunet tilbudene var det i tre av fem tilfeller per-
soner med demens i tidlig fase, som målgruppe. To var i tillegg definert 
for yngre personer med demens. To dagtilbud hadde målgruppe personer 
med demens uavhengig av alder og sykdomsfase. I disse dagtilbudene 
måtte brukere ha god gangfunksjon, og rullestol kunne ikke benyttes på 
grunn av fremkommeligheten.

Ett av dagtilbudene i ombygde eneboliger, hadde som målgruppe personer 
med demens i tidlig fase av sykdommen, og ett dagtilbud hadde målgruppe 
personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase.

To av dagtilbudene som representerte frittliggende modell, var i kom-
muner med under 5.000 innbyggere og to i kommuner med mellom 5.000 
og 10.000 innbyggere. I disse fire kommunene var dette det eneste dag-
tilbudet for personer med demens. I tre kommuner med over 20.000 
innbyggere, var denne modellen ett av flere dagtilbud tilrettelagt for 
personer med demens.  

Sentermodell

I programmet deltok fem kommuner med dagtilbud lokalisert i eldresen-
ter. Eldresenter kan defineres som: 

«.. et aktivitets- og servicetilbud som retter seg mot alle hjemme-
boende eldre innenfor et geografisk område... Det overordnede 
målet er å opprettholde aktivitet og førlighet både fysisk og psykisk, 
samt forebygge psykososiale problemer som ensomhet og sosial 
isolasjon. Brukerne av eldresentrene er en sammensatt gruppe fra 
spreke  pensjonister i sekstiårene som benytter seg av senterets 
aktiviteter eller arbeider frivillig i senteret, til skrøpelige eldre med 
betydelig omsorgsbehov og personer med demens». (Slagsvold et.a. 
(2000, s. 17)

Sentermodellen var representert med fem dagtilbud. I tre av tilbudene 
var målgruppen eldre personer med og uten demenssykdom. I to av disse 
ble det spesielt lagt til rette for personer med demens, ved at personalet 
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planla sammensetningen av brukergruppen ut i fra funksjonsnivå og behov. 
I det tredje tilbudet var én dag i uken øremerket for personer med demens. 
Disse tilbudene hadde vokst frem fordi brukere hadde utviklet symptomer 
på demens og deres behov for oppfølging var større enn det som ble gitt 
i det ordinære sentertilbudet. Ofte fikk disse brukerne et annet dagtilbud 
som i større grad var tilrettelagt for personer med demens, når deres behov 
for oppfølging overskred hva som var mulig å gi i sentrene.

I to tilbud var målgruppen personer med demens i en tidlig fase. Disse 
tilbudene hadde eget lokale i senteret. Ett av tilbudene brukte felles-
arealene i senteret hyppig (eks: verksted og trimrom). Sentermodellen 
var å finne i modellkommunene med over 20.000 innbyggere, og alle hadde 
i tillegg et dagtilbud som var øremerket for personer med demens.

Ambulerende modell

I en ambulerende modell for dagtilbud oppsøker personale brukere i deres 
eget miljø og gir tilbudet enten i hjemmet eller i nærmiljøet. «Det sentrale 
ved ambulerende dagtilbud er at det skal være et fleksibelt og skreddersydd 
tilbud og gi mulighet for andre aktiviteter enn vanlig dagsenter» (Hauger 
2009 s.12). I programmet hadde to kommuner en ambulerende modell, 
med noe forskjellig organisering. Den ene kommunen organiserte 
 tjenesten slik at dagtilbudet ble gitt i eget hjem. Dette tilbudet var i en 
modellkommune med over 100.000 innbyggere og som hadde flere ulike 
dagtilbud. Tilbudet var knyttet til brukers hjem og nærmiljø, individuelt 
tilpasset. Tilbudet er forutsigbart for bruker og pårørende, det hadde fast 
personal, faste ukedager og klokkeslett. Målgruppen i tilbudet var perso-
ner med demens med behov for individuell oppfølging. 

Den andre kommunen har organisert dagtilbudet slik at fagpersonen ambu-
lerer mellom to geografiske steder i kommunen, alt etter hvor  brukere bor. 
Dette er en fleksibel løsning for å dekke behovet for dag aktivitetstilbud. 
Dagtilbudet ble gitt i lokaler hvor andre dagbrukere var. Personer med 
demens hadde eget personal som tilrettela individuelt eller i gruppe etter 
behov. Målgruppen var hjemmeboende personer med demens, og var ikke 
rettet mot spesifikke aldersgrupper eller faser av demenssykdommen. Til-
budet ble gitt i en modellkommune med under 3.000 innbyggere og var det 
eneste øremerkede dagtilbud for personer med demens. 
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Fra idé til virkelighet – erfaringer fra oppstart av dagtilbud

I programmet deltok dagtilbud som var etablert på forskjellig tidspunkt, 
16 av tilbudene ble etablert før 2008 og noen av disse hadde vært i drift i 
flere år. I alt 18 dagtilbud ble etablert i løpet av 2008 (tabell 6.1).

Tabell 6.1. Dagtilbud kategorisert etter modell og tidspunkt for etablering

Etablert før 2008 Etablert i 2008

Tradisjonell modell 11 9
Frittliggende modell 1 6
Sentermodell 3 2
Ambulerende modell 1 1
Totalt 16 18

Blandingen av nyetablerte og tilbud med driftserfaring, førte til en positiv 
erfaringsutveksling mellom modellkommunene. To store kommuner 
hadde hver fire dagtilbud med i prosjektet. Disse kommunene var i 
utgangspunktet invitert til å delta med ett tilbud hver, men kommunene 
ønsket å delta med flere for å få mulighet til å videreutvikle tilbudene. 

I de 28 modellkommunene har prosessen med å starte et dagtilbud vært 
forskjellig, men felles for alle var erkjennelsen av brukernes behov for et 
behandlings- og aktivitetstilbud på dagtid, kombinert med pårørendes 
behov for avlastning, samt mangel på tilbud til hjemmeboende personer 
med demens.

Initiativtakere og pådrivere til at dagtilbudet ble en realitet, var forskjellige 
fra kommune til kommune, men ofte var det ildsjeler i pleie- og omsorg-
sektoren som fremmet saken og som bidro sterkt til at dagtilbudet ble 
etablert. 

«Pådriverne var ansatte i hjemmetjenesten som så behovet tydelig. 
Det ble gjort et politisk vedtak i kommunen om å etablere et dag-
tilbud.» 
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«Grunnlaget for å realisere dagtilbud til eldre, som også omfattet 
personer med demens, ble opprinnelig tatt etter drøftinger i kom-
munens fagnettverk (for demens)». 

«Pådriver/ildsjel i arbeidet var demenssykepleieren i kommunen». 
(Sitater fra tre kommuner)

I en tredel av modellkommunene ble etableringen av dagtilbud satt på 
dagsorden ved gjennomgang av tjenestetilbudene i forbindelse med kom-
munale handlingsplaner for eldre- eller demensomsorg. I planarbeidet 
var kartlegging av ulike behov for tjenester ofte inkludert. 

«Det ble laget en tiltaksplan, som ble utarbeidet i forbindelse med 
en handlingsplan for demensomsorg i kommunen. Denne tiltaks-
planen hadde dagtilbud for personer med demens som et av til-
takene for å lage et helhetlig tilbud til personer med demens». 

(Sitat fra kommune) 

Omorganisering av tjenestetilbudet kunne være en foranledning til 
 etablering av dagtilbud.

«Omorganisering i hjemmetjenesten førte til at noe kapasitet av 
personell kunne omdisponeres. Økning av personer med demens-
sykdom i hjemmetjenesten. Mye bekymring blant pårørende. Vi 
hadde et hus ledig 2-3 dager i uka». 

(Sitat fra kommune)

I fire kommuner var pårørende og brukere pådrivere for at tilbudet ble 
etablert. 

«Ideen oppsto pga akutt behov hos en familie i kommunen». 
(Sitat fra kommune) 

Ut fra sitatene ser man at ideene til etablering kom fra forskjellige hold. 
Når kommunen først hadde bestemt seg for å realisere tilbudet, påpekte 
flere kommuner følgende suksessfaktorer for en god gjennomføring:

• Å etablere en arbeidsgruppe med bred deltakelse fra ulike deler av det 
kommunale hjelpeapparat. Eksempel på deltakere er representanter fra 
hjemmetjenesten, institusjonstjenesten, kommunelegen, demensteam, 
ledelsen i pleie og omsorg.
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• Å gjøre en behovsanalyse. Kartlegge hvor mange personer med demens 
det dreier seg om og avklare hvilke behov for dagtilbud disse har. Hva 
er pårørendes behov for avlastning? Hvor mange plasser er det behov 
for? 

Når behov er avdekket og man har vedtatt at et dagtilbud skal etableres, 
er det viktig å få avklart: 

• Hvor skal tilbudet lokaliseres (geografisk beliggenhet). Lokalisering 
kan være avgjørende for om målgruppen ønsker å benytte seg av til-
budet. Modellkommunene nevner eksempelvis tilbud til yngre med 
demens, denne målgruppen ønsker ofte et tilbud som ikke er beliggende 
i sykehjem, noe som er forbundet med alderdom og sykdom. Derfor er 
det viktig å ha alternative arenaer for dagtilbud. For brukergrupper som 
har behov for individuelle tiltak, kan ambulerende dagtilbud være et 
alternativ.

• Hvordan skal lokalene innredes og tilrettelegges for målgruppen?

• Rammefaktorer for innhold i dagtilbudet: åpningstid, bemanning, 
personalets kompetanse, organisering, ledelse, økonomi (etablerings-
utgifter og driftsmidler). Transport må avklares ut fra målsetting for 
tilbudet.

• Kvalitetssikring: 

 -  Avklare kriterier for tildeling av plass i dagsenteret, videreformidle 
denne informasjonen i organisasjonen for å oppnå målet «om rett 
bruker på rett plass». Nesten like viktig er kriterier for avslutning og 
overføring til annet tilbud. 

 -  Avklare og utarbeide rutiner for rekruttering og motivering av bru-
kere, hvem gjør hva.

 -  Avklare hvem og hvordan man skal samarbeide i det kommunale 
hjelpeapparatet. Hva skal dagtilbudet ha ansvar for og hva skal for 
eksempel hjemmebaserte tjenester ha ansvar for når det gjelder opp-
følging og samarbeid med brukene og pårørende. Avklare hvem som 
koordinerer tjenesten for brukere og pårørende.

• Neste steg i prosessen er planlegging av innhold eller aktiviteter ut fra 
brukernes behov og de muligheter som er lagt i rammene for dagtilbudet.
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• Informasjons- og rekrutteringsstrategi er viktig for å gjøre dagtilbudet 
kjent i kommunens organisasjon, i lokalbefolkningen blant potensielle 
brukere og deres pårørende. Som ansatte i en kommune sa: «Det tar 
tid å etablere forståelse og etterspørsel etter et nytt tilbud – ikke minst 
hos samarbeidspartnere. Viktig med informasjon til alle berørte parter 
i lokalsamfunnet». 

Valg av lokaler 

Selv om modellkommunene representerte store ulikheter i geografi og 
demografi, hadde de langt på vei de samme overveielsene knyttet til valg 
av lokaler. Unntakene var dagtilbud på gårdsbruk og ambulerende dag-
tilbud i hjemmet, som ikke var avhengige av kommunale lokaler.

Ved lokalisering av dagtilbudene i kommunale bygninger oppga kom-
munene at de hadde sett på hvor de hadde ledige lokaler, gjerne lokaler 
som med små midler kunne omdisponeres til et dagtilbud. Det kunne 
være i tilknytning til en allerede etablert dagavdeling, en nedlagt skjermet 
enhet eller i andre ledige rom som lett kunne omdisponeres til dagtilbud, 
dog mer eller mindre egnet.

Kommuner som startet dagtilbud i eget frittliggende hus, hadde enten 
ikke andre hensiktsmessige lokaler, eller de hadde ledige dager i et hus 
hvor det allerede var etablert andre typer aktivitet på dagtid.

Noen fikk lokaler i nybygg hvor tilbudet var planlagt etablert i bygget fra 
starten av. Modellkommunene har i sine tilbakemeldinger vektlagt 
 geografisk beliggenhet i forhold til brukergruppen og deres nærmiljø, 
økonomi og utnyttelse av allerede eksisterende ressurser. 

I alt 25 dagtilbud var lokalisert i en etablert virksomhet hvor det var 
muligheter for å benytte seg av:

• Allerede eksisterende aktivitetstilbud eller kulturtilbud 

• Fellestjenester som mat fra felleskjøkken og vaktmestertjenester

• Tilgang på transport

• Tilgang på personalressurser og vikarer
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• Fordelen ved at brukerne var kjent med institusjonen og de aktiviteter 
som var der

• Tilgang på andre tilbud som avlastning, korttidsavdeling eller bofelles-
skap

• Nærhet til hjemmetjenesten og andre pleie- og omsorgstjenester som 
hadde sin base på stedet

• Sentral beliggenhet i forhold til brukernes nærmiljø 

En kommune beskriver sine erfaringer slik: 

«Vi har god erfaring med å ha et dagsenter tilknyttet et bofellesskap 
for personer med demens. Det har lettet overgangen og gjort den 
mykere for mange når de får behov for et heldøgns tilbud. Dag-
senteret og bofellesskapet har også enkelte felles aktiviteter som 
trim etc.»

Dagtilbud etter modell Inn på tunet, ble etablert ut fra manglende alter-
nativ til brukere i tidlig fase av sykdommen, og yngre som ofte er i en 
annen livssituasjon og har andre behov for aktiviteter enn eldre personer 
med demens. Mange brukere kan ikke tenke seg et dagtilbud i eldresenter 
eller sykehjem. Ved etablering av et dagtilbud på gård var gårdbrukers 
engasjement, interesser og gårdens lokaler avgjørende for valg av gård. I 
prosessen var det nært samarbeid mellom gårdbruker, Fylkesmann og 
kommune. Flere av disse tilbudene ble startet som prosjekt. Det har i 
seinere år vært fokus på landbruket og muligheter for å utnytte ressursene 
som ligger i gården. I utviklingsprogrammet hadde fire av fem gårdbrukere 
helsefaglig bakgrunn og kjente til brukergruppens behov. En av gårdbru-
kerne hadde hatt Inn på tunet tilbud til andre brukergrupper, hadde ledig 
kapasitet og meldte derfor sin interesse når kommunen søkte etter gård-
bruker for dagtilbud til personer med demens. 

Rekruttering av brukere 

Erfaringer fra nyetablerte dagtilbud var at rekruttering av brukere ikke 
gikk av seg selv. Mye arbeid ble lagt ned for å gjøre tilbudet kjent i det 
kommunale hjelpeapparatet, til fastleger samt til befolkningen. En modell-
kommune formulerte det slik: 
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«Vi har gitt informasjon om dagtilbudet ved blant annet å invitere 
gjester hit til dagtilbudet; ansatte ved kommunens servicetorg, 
ansatte i hjemmetjenesten, ledere ved institusjonene, fysioterapi, 
ergoterapi med flere. Vi har også invitert lag og foreninger til å ha 
møter i dagtilbudets lokaler på kveldstid mot at vi får ½ -1 time til 
å informere om både dagtilbudet og sykdommen demens». 

Mange dagtilbud hadde benyttet media for å spre informasjon. Flere opp-
lyste at fornøyde brukere og pårørende var til god hjelp for å gjøre tilbu-
det kjent.

Dagtilbud som hadde vært i drift over tid, og som var godt kjent i lokal-
miljøet og i tjenesteapparatet, hadde mindre vansker med å rekruttere 
brukere. 

Fleksibilitet når brukergrunnlaget endres

I utviklingsprogrammet var det fire kommuner mellom 1000 og 2300 
innbyggere som hadde tilrettelagte dagtilbud for personer med demens. 
Flere kommuner hadde variasjoner i brukergrunnlaget som medførte at 
det til tider var svært få brukere til tilbudet. En kommune omorganiserte 
dagtilbudet fra tradisjonell til ambulerende modell, når de hadde få brukere 
og ga brukere dagtilbud i eget hjem, noe som var en fleksibel løsning både 
for brukere og pårørende. I denne kommunen var dagtilbudet en del av 
hjemmetjenesten, og det var enkelt å omfordele personale. En annen 
kommune valgte å ha et dagtilbud både for personer med og uten demens 
(fem til ti brukere per dag, to personal) og tilrettela spesielt for personer 
demens når denne brukergruppen var i dagtilbudet. En forutsetning for 
denne driftsformen var at personalet hadde kunnskap om demens og kunne 
legge til rette individuelt eller i gruppe, etter behov. En tredje kommune 
valgte å ha eget personal som ambulerte mellom to geografiske steder i 
kommunen, alt etter hvor brukerne bodde. Dette dagtilbudet benyttet seg 
av lokaler i et omsorgssenter og i et aktivitetshus. 
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Brukere av dagtilbudene i de ulike modellene 

I kapitel 4 og 5 så en nærmere på resultatene fra kartleggingene av brukere 
og deres pårørende for, om mulig, å få et bilde av den typiske dagsenter-
brukeren og av pårørendes situasjon. 

I dette avsnittet presenteres kort noen forskjeller og ulikheter i bruker-
karakteristika i de forskjellige modellene ved tidspunkt for første regi-
strering. Registreringene gir ikke et fullstendig bilde av alle brukere i disse 
dagtilbudene. Brukere som var i ferd med å avslutte dagtilbudet, enten 
for flytting til et annet omsorgsnivå eller av andre årsaker, er ikke inklu-
dert. Heller ikke brukere som takket nei til deltagelse, noe som for øvrig 
var svært få, ble inkludert. 

Som det går fram av tabell 6.2 er brukere av den ambulerende modellen 
relativt få, 16 personer, fordelt på to tilbud. Denne modellen er kjenne-
tegnet ved at tilbudet er individuelt tilpasset den enkelte bruker. Som 
gruppe har den lavest gjennomsnittsalder, andelen kvinner var høyest og 
det var en høy andel som mottok hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand 
i hjemmet. Denne gruppen hadde høyest skåre i gjennomsnitt på KDV og 
atferdsmessige og psykiske symptomer, målt med NPI, forekom hyppig. 
PADL gjennomsnitts skår var relativ lik som for brukere av de andre 
modellene. Med så stor grad av individuell tilrettelegging blir det vanske-
lig å sammenlikne brukerne av dette tilbudet som gruppe med de øvrige.

Brukere av den frittliggende modellen var i gjennomsnitt litt yngre enn 
brukerne i de to andre modellene. Den frittliggende modellen hadde lavest 
andel kvinner. Her var det like mange menn som kvinner. Andelen som 
bodde alene var lavest, bare 30 prosent, mens halvparten eller flere bodde 
alene i de andre modellene. Færre brukere mottok hjemmesykepleie og/
eller praktisk bistand i hjemmet. Brukerne av den frittliggende modellen 
hadde litt lavere KDV-skåre i gjennomsnitt (bedre kognitivt fungerende) 
enn brukerne av den tradisjonelle modellen (tabell 6.2).
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Tabell 6.2. Karakteristika ved brukerne i ulike modeller  
ved første kartlegging (n=219)

Tradisjonell 
modell 20 
dagtilbud
(n=133)

Frittliggende 
modell

7 dagtilbud
(n=33)

Senter  modell
5 dagtilbud

(n=37)

Ambuler ende 
modell

2 dagtilbud
(n=16)

Alder, gjennomsnitt (SD) 80,2 (8,4) 78,9 (8,8) 82,1 (8,7) 73,3 (12,3)

Kvinner antall (%) 81 (61) 16 (49) 26 (70) 12 (75)

Bor alene antall (%) 62 (47) 10 (30) 25 (68) 9 (56)

Mottar bistand fra kommunen 
- hjemmesykepleie og /eller 
praktisk bistand, antall (%)

102 (77) 20 (61) 33 (89) 13 (81)

Gjennomsnitt PADL (SD) 10,8 (3,9) 10,0 (2,9) 9,9 (4,0) 10,2 (4,2)

Gjennomsnitt KDV (SD) 1,6 (SD 0,6) 1,4 (SD 0,6) 1,3 (SD 0,6) 1,8 (SD 0,7)

APSD vurdert med NPI-Q

Ingen symptomer (%) 12 (10) 5 (16) 4 (11) 2 (13)

1-3 symptomer (%) 46 (36) 11 (35) 17 (49) 5 (31)

4-6 symptomer (%) 42 (33) 10 (30) 8 (23) 5 (31)

7-10 symptomer (%) 27 (21) 6 (19) 6 (17) 4 (25)

I sentermodellen var det høy andel kvinner (70 prosent), høyest gjen-
nomsnittsalder (82 år), her var det høyest andel brukere som bodde alene 
og som mottok hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand i hjemmet. 
Denne modellen hadde høyest andel med mild kognitiv svikt og færre 
brukere med symptomer på APSD var registrert enn i de andre modellene. 
Brukere fungerte godt i forhold til PADL. 

Brukere av den tradisjonelle modellen hadde i likhet med brukere av 
sentermodellen høy gjennomsnittsalder, det var høy andel kvinner og 
andelen som mottok hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand i hjemmet 
var relativt høy. Brukere av den tradisjonelle modellen hadde høyere gjen-
nomsnittlig KDV enn brukere av sentermodellen (tabell 6.2).
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Hvis en går tilbake til pårørendes vurderinger av tilbudet i brukerunder-
søkelsen er det ved de fleste spørsmålene liten forskjell i vurderingene fra 
pårørende til brukere i de forskjellige modellene. På spørsmål om dagtil-
budet dekket behovet for avlastning svarte mer enn halvdelen av pårørende 
til brukere i tradisjonell, frittliggende og sentermodell at det gjorde den 
i stor grad. Unntaket var den ambulerende modellen der dette var tilfelle 
bare for en tredel (tabell 6.3).

Tabell 6.3. Dekker dagtilbudet behovet for avlastning etter modell? (n=102)
 

Tradisjonell modell 
n=56 (= %)

Frittliggende modell 
n=17 (= %)

Sentermodell  
n=20 (= %)

Ambulerende modell 
n=9 (= %)

1. Kartl. 2. Kartl. 1. Kartl. 2. Kartl. 1. Kartl. 2. Kartl. 1. Kartl. 2. Kartl.

I stor grad 29 (52) 31 (56) 10 (59) 9 (53) 11 (55) 12 (60) 3 (33) 3 (33)

I middels grad 21 (37) 12 (21) 4 (23) 6 (35) 4 (20) 4 (20) 4 (45) 3 (33)

Uforandret/ 
i liten grad

6 (11) 13 (23) 3 (18) 2 (12) 5 (25) 4 (20) 2 (22) 3 (33)

På spørsmålet om hvordan samarbeidet med dagtilbudet fungerte, kommer 
den frittliggende og ambulerende modellen best ut, men sentermodellen 
kommer dårligst ut i denne sammenhengen, noe som bedres mellom 
første og andre kartlegging (tabell 6.4). Det er viktig å huske at gruppene 
er relativt små og resultatene derfor kan være vanskelig å generalisere.

Tabell 6.4. Hvordan fungerer samarbeidet med dagtilbudet? (n=102)

 
Tradisjonell modell 

n=56 (= %)
Frittliggende modell 

n=17 (= %)
Sentermodell  
n=20 (= %)

Ambulerende modell 
n=9 (= %)

1. Kartl. 2. Kartl. 1. Kartl. 2. Kartl. 1. Kartl. 2. Kartl. 1. Kartl. 2. Kartl.

I stor grad 48 (86) 43(77) 16 (94) 16 (94) 7 (35) 15(75) 8 (89) 9 (100)

I middels grad 6 (10) 5 (9) 1 (6) 1 (6) 2 10) 2 (10) 1 (11) 0

Uforandret/ 
i liten grad

2 (4) 8 (14) 0 0 11 (55) 3 (15) 0 0
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Oppsummering

De dagtilbudene som har vært med i programmet kan deles inn i fire 
modeller, tradisjonell modell, frittliggende modell, sentermodell og 
ambulerende modell. Den ambulerende modellen skiller seg klart fra de 
andre ved at det i stor grad er et tilbud som skreddersys den enkelte  bruker 
og i hovedsak foregår hjemme hos bruker. Det er kun to kommuner 
representert med denne modellen og bare 16 brukere til sammen. Den 
tradisjonelle modellen er lokalisert til sykehjem eller bo- og servicesenter 
og utgjør den største gruppen i programmet, 20 tilbud med til sammen 
133 brukere. Den frittliggende er lokalisert til eget hus eller til landbruk 
som inn på tunet, sju tilbud med 33 brukere. Fem tilbud som er lokalisert 
til eldresenter er også representert med 37 brukere. 

De fleste tilbudene var lokalisert i ledige lokaler i kommunene og lokalene 
som ble nyttet var dermed ikke bygget øremerket til brukergruppe og 
funksjon. I alt 25 tilbud var startet opp i en etablert virksomhet som ga 
mulighet for å dra nytte av forskjellige fellestjenester inkludert transport 
og tilgang på personalressurser og vikarer. Dette ga også lett tilgang på 
avlastnings- eller korttidsopphold i institusjon, men kunne oppleves å ha 
for mye sykehjemspreg for yngre personer med demens og for personer i 
en tidlig fase av sykdomsutviklingen.

Bortsett fra den ambulerende modellen er det ikke store forskjeller i gjen-
nomsnittsalder i modellene. Brukerne er eldst i sentermodellen og yngst 
i den frittliggende. Det er flere kvinner enn menn med unntak av den 
frittliggende der det er om lag like mange. Brukerne har i snitt lavest 
kognitiv fungering i den tradisjonelle institusjonsnære modellen. Det er 
ingen store forskjeller i grad av selvhjulpenhet, heller ikke når det gjelder 
atferdsmessige og psykiske symptomer, men for begge områder er brukere 
som har tilbud i sentermodellen litt bedre fungerende. 
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KAPITTEL 7

Erfaring med drift av 
dagtilbudene

I dette kapittelet presenteres informasjon om dagtilbudenes drift og inn-
hold. Opplysningene er samlet på prosjektmøter, fagdager og gjennom 
spørreskjema. I teksten presenteres eksempler på utsagn fra brukere og 
pårørende, og erfaringer og anbefalinger fra personalet i dagtilbudene. 

Personal

Personalet i dagtilbudene var i hovedsak kvinner med flere års arbeids-
erfaring innen helse- og sosialsektoren. Mange hadde lang erfaring i arbeid 
med eldre og personer med demens. Personal i dagtilbud som hadde åpent 
få dager i uken, hadde som regel annet arbeid i tillegg. 

Grunnutdanning

Alle dagtilbudene hadde personal med utdanning i helse- eller sosialfaglig 
retning på videregående eller høgskolenivå. I 30 av dagtilbudene hadde 
personalet også fagutdanninger som aktivitør, hjelpepleiere eller omsorgs-
arbeider, (tabell 7.1). I 22 tilbud var det ansatt personal med høgskole-
utdanning som sykepleiere eller vernepleiere, noen få dagtilbud hadde 
ergoterapeut og fysioterapeut knyttet til seg. I seks dagtilbud var det ansatt 
personale uten helse- eller sosialfaglig utdanning.
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Tabell 7.1. Dagtilbud og nivå på utdanning i de ulike modellene.  
Antall og prosent (%)

  
Tradisjonell 

modell 
(n=20)

Frittliggende 
modell 
(n=7)

Senter modellen 
(n=5)

Ambulerende 
modell 
(n=2)

Dagtilbud hvor alt personalet 
hadde fagutdanning  

7 (35) 2 (29) 2 (40) 1 (50)

Dagtilbud som hadde både 
fagutdannet og høyskole-
utdannet personale

11 (55) 3 (42) 3 (60) 1 (50)

Dagtilbud hvor alt personale 
hadde høgskoleutdanning 

2 (10) 2 (29) 0 0

Videreutdanning, kurs og veiledning

I 15 av dagtilbudene hadde én eller flere av personalet videreutdanning 
innen helsefag. I 19 av tilbudene hadde personalet gjennomført eller 
startet i studiegrupper med Demensomsorgens ABC, i fem dagtilbud hadde 
personalet gjennomgått Eldreomsorgens ABC. Ti dagtilbud opplyste at de 
hadde hatt kurs om demens i tillegg til undervisningen i regi av 
 utviklingsprogrammet. 

I halvparten (17) av dagtilbudene hadde personalet tilbud om faglig vei-
ledning. Få hadde regelmessig veiledning, men mulighet til dette ved 
behov. Veiledningen ble gitt individuelt eller i grupper. Veiledere var 
demenssykepleier, geriatrisk sykepleier, sykepleier i råd- og veilednings-
tjenesten i kommunen, fagleder, leder og kolleger ved dagtilbudet. 

Personalets oppgaver

I tillegg til daglig oppfølging av brukere, som planlegging, organisering 
og gjennomføring av miljøbehandling eller aktiviteter, utførte personalet 
andre oppgaver som hår- og fotpleie, utdeling av medisiner og kartlegging 
i forbindelse med utredning. Personalet var også initiativtakere eller 
pådrivere til endring av tjenestetilbudet for brukerne når omsorgsbehovet 
endret seg (tabell 7.2). 
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Tabell 7.2. Personaloppgaver i dagtilbudene i tillegg til daglig drift (n=34)

 
Antall dagtilbud (%)

Tilbyr morgenstell 4 (12)

Tilbyr dusj/bad 11 (32)

Tilbyr hår/fot pleie 18 (56)

Gir medisiner 26 (74)

Bestiller legetimer 15 (44)

Følger til lege 11 (32)

Observerer /kartlegger som ledd i utredning 24 (71)

Tar initiativ til endring av tjenestetilbud for bruker 28 (82)

Vikarer 

Fra 22 av 34 dagtilbud ble det opplyst at de hadde tilgang på faste vikarer, 
i hovedsak med fagutdanning eller ufaglærte med erfaring fra arbeid med 
eldre og/eller personer med demens. Personal som hadde deltidsstillinger 
i dagtilbudene, var i stor grad vikarer ved sykdom og fravær.

Studenter under utdanning

Fra til sammen 14 (41 prosent) dagtilbud ble det opplyst at de til tider 
hadde elever eller lærlinger og studenter innen helse- og sosialfaglige 
utdanninger i praksis. Det var stort sett positive erfaringer med å ha 
 personer under utdanning i miljøet, som én uttrykte det: «å ha studenter 
får oss til å reflektere over egen praksis – og det er bra… også setter 
brukere pris på de unge….»

Frivillige

Det var 11 dagtilbud som hadde frivillige medarbeidere, seks av disse hadde 
faste oppgaver for de frivillige. Oppgavene kunne være at frivillige deltok 
som hjelpere ved utflukter og var aktive bidragsytere i aktiviteter som 
sang, diktlesning, fløytespill og visning av film. Oppgavene ble gjort 
sammen med personalet. At frivillige var i tilbudet hadde ifølge perso nalet: 
«… hjulpet oss til å gi et individuelt tilbud til brukerne». I ett dagtilbud 
ble det lagt vekt på at de frivillige hadde gode kunnskaper om lokalmiljøet, 
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noe som brukerne satte stor pris på: «Når NN kommer på besøk, går 
praten rundt kaffebordet lett og livlig om gamle dager». 

Ett dagtilbud hadde frivillige med i transporttjenesten og i ett annet var 
det frivillige som kom hver dag med middagsmat fra hovedkjøkkenet. 

Det ble opplyst at de benyttet seg av frivillige mellom to og fire dager i 
måneden, og at de var i dagtilbudet mellom 30 minutter og to og en halv 
time av gangen. Suksesskriteriene for involvering av frivillige var ifølge 
informantene, at de fikk personlig oppfølging, at roller og forventninger 
ble avklart, at det ble gitt veiledning og opplæring blant annet om demens 
og kommunikasjon med personer med demens.

Organisering av dagtilbudene 

Daglig ledelse av dagtilbudene

Til sammen 13 dagtilbud hadde leder med ansvar for ett dagtilbud, 12 av 
dem var direkte involvert i daglig oppfølging av brukerne i tillegg til 
driftansvar. I 21 dagtilbud hadde lederen ansvar for flere enheter, enten i 
institusjon eller i hjemmetjenesten. Disse lederne var i mindre grad 
involvert i daglig drift og oppfølging av brukere (tabell 7.3). Mange av 
disse tilbudene hadde ansatt en koordinator eller fagsykepleier, eller hadde 
gruppeleder med ansvar for oppfølging av det daglige arbeidet.

Tabell 7.3. Oversikt på ledelse og utdanning i de ulike modellene.  
Antall og prosent (%)

Tradisjonell 
modell 
(n=20)

Frittliggende 
modell 
(n=7)

Senter modellen 
(n=5)

Ambulerende 
modell 
(n=2)

Leder med ansvar kun  
for ett dagtilbud 

7 (35) 5 (71) 1 (20) 0

Leder med ansvar  
for flere enheter

13 (65) 2 (29) 4 (80) 2 (100)

Leder med fagutdanning  
på videregående nivå

4 (20) 3 (43) 1 (20)

Leder med høgskoleutdanning 16 (80) 4 (57) 4 (80) 2 (100)

Lederne av dagtilbudene var i hovedsak høgskoleutdannet (76 prosent), 
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som oftest sykepleiere med videreutdanning, eller personer med fag-
utdanning som hjelpepleier eller aktivitør, ofte med videreutdanning 
(tabell 7.3).

I modellkommunene hadde ledere av dagtilbud ulike ansvarsområder når 
det gjaldt fag, personell og økonomi. I 13 tilbud var fag, personell og 
økonomiansvar tillagt leder i dagtilbudet. I de resterende tilbudene var 
faglig ansvar i stor grad tillagt leder, mens ansvaret for økonomi og 
 personell var lagt på et høyere administrativt nivå i virksomheten. 

Administrativ tilknytning

Modellkommunene hadde ulike måter å organisere tjenestene på, og 
dagtilbudene hadde ulik administrativ tilknytning til den kommunale 
pleie- og omsorgstjenesten. I alt 13 tilbud var administrativt knyttet til 
 hjemmebaserte tjenester eller åpen omsorg, 16 var tilknyttet til institusjon 
eller virksomhet med heldøgns pleie og omsorg, mens fem hadde en annen 
administrativ løsning, eksempelvis prosjektorganisert, knyttet til rehabili-
teringsavdeling eller leder av eldresenteret (figur 7.1). 

Erfaring med drift av dagtilbu-
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Figur 7.1 
Dagtilbudenes 
administrative  
tilknytning etter 
beliggenhet.  
(n=34)
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Erfaringer med administrativ tilknytning

En kommune beskrev den administrative tilknytning slik: 

«Me ser det som ein fordel at heimetenesta og dagavdelinga har 
felles leiar og er lokalisert i same bygning. Me har dagleg kontakt, 
har god oversikt over brukarane våre og eventuelt andre som kunne 
ha nytte av tenesta. Heimetenesta har vore delaktig i rekruttering 
av brukarar og me har òg vikarar frå heimetenesta ved behov». 

Flere presiserte viktigheten av å være administrativt tilknyttet en organisa-
sjon med kort avstand til nærmeste leder, og å ha et godt samarbeid med 
dem som har ansvar for rekruttering og oppfølging av brukerne. Dette 
synes å være uavhengig av om tilbudet var knyttet til institusjonstjenesten 
eller hjemmetjenesten. 
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Målsetting for dagtilbudene

Selv om dagtilbudene hadde ulike målgrupper var det små forskjeller i 
målsettingen. Tilbudene hadde som mål at brukerne skulle kunne oppleve 
en meningsfull hverdag, med sosialt samvær, trivsel og trygghet. Like-
ledes at dagtilbudet skulle bidra til at brukerne vedlikeholdt sitt funk-
sjonsnivå gjennom deltagelse i de aktivitetene som ble tilbudt. Dag-
tilbudene hadde som mål å gi avlastning for pårørende, og om mulig bidra 
til å utsette innleggelse i heldøgns pleie og omsorg. I tekstboksen neden-
for vises eksempler på målsettinger i ulike modeller. 

Eksempler på målsettinger

Tradisjonell modell Frittliggende modell Sentermodellen*

•  Å ivareta og bedre fysiske, 
psykiske og sosiale 
ferdigheter 

•  Å fullføre påbegynt 
rehabilitering

•  Utsette innleggelse i 
heldøgns pleie og omsorg

•  Å gi avlastning for 
pårørende

•  Å gi opplevelse av en 
meningsfylt hverdag og 
stimulere i et aktivt miljø 

•  Å gi mulighet til å bruke 
egne ressurser i sam-
handling med andre.  

•  Å gi bekreftelse på egen 
verdi.

•  Å være til avlastning for 
pårørende

•  Bedre brukerens 
livskvalitet og bevare 
funksjonsnivået så lenge 
som mulig. 

•  Å bidra til at brukeren 
bevarer sin identitet, 
egenverdi og selvstendig-
het. 

•  Å skape et stimulerende 
miljø og aktivitetstilbud for 
den enkelte bruker ut fra 
egne ressurser og 
muligheter. 

•  Å hjelpe yngre personer 
med demens til å forstå, 
aksepterer og tilpasse seg 
sin sykdom 

*)Dette eksemplet på sentermodell er øremerket yngre personer med demens.
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Åpningstid, plasser og bemanning

Dagtilbudene varierte i åpningstid fra én dag til syv dager i uken, gjen-
nomsnittet var 3,3 dager. I alt 18 tilbud (53 prosent) hadde åpent i ferier. 
Dagtilbud med åpningstid fem dager hadde oftest åpent i ferier og høy tider 
(tabell 7.4).

Tabell 7.4. Dagsenter etter dager åpent per uke og åpent i høytider og ferier. 
Antall og prosent (%)

 
Dager åpent Åpent høytider/ferier 

1 dag 5 (15) 0
2 dager 10 (29) 3 (16)
3 dager 4 (12) 2 (11)
4 dager 2 (6) 1 (6)
5 dager 11 (32) 10 (55)
6 dager 1 (3) 1 (6)
7 dager 1 (3) 1 (6)
Totalt 34 (100) 18 (100)

Dagtilbud i den tradisjonelle modellen hadde åpent flest dager i uken, 
tabell 7.5.

Dagtilbudene var i gjennomsnitt åpent 6 timer og 30 minutter per dag, 
varierende fra minimum 4 timer til maks 11 timer. Dette var personalets 
arbeidstid, brukerne var der noe kortere på grunn av transport til og fra 
tilbudet. Det var store variasjoner i tidsbruk på transport, fra 15 minutter 
til én time og 30 minutter hver vei. 

Ett tilbud hadde åpent seks og ett sju dager per uke i den tradisjonelle 
modellen. I helgene var antall plasser det halve av hva det ellers var i uken, 
åpningstiden var den samme. Ett av disse tilbudene hadde forlenget 
åpningstid to ettermiddager i uken, for å kunne gi et fleksibelt tilbud etter 
brukerens og pårørendes behov. 
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Tabell 7.5. Åpningstid per uke, plasser og bemanning per dag, etter modeller

Gj.snitt 
antall 
dager 

åpent per 
uke (SD)

Dager per uke Gj.snitt 
antall 

brukere 
per dag

(SD)

Brukere per dag Gj.snitt 
antall   

personal 
per dag

(SD)

Antall personale  
per dag

Min Maks Min Maks Min Maks

Tradisjonell 
modell 
(n=20) 

3,7 (1,8) 1 7 7,8 (3,3) 5 16 2,1 (0,7) 1 4

Senter-
modellen 
(n=5)

2,8 (2,0) 1 5 10 (6,3) 4 20 2,4 (0,9) 1 3

Frittliggende 
modell (n=7)

2,7 (1,1) 1 4 6,4 (1,1) 5 8 2 2 2

Ambuler-
ende modell 
(n=2)

2,5 (0,7) 2 3 3,5 (2,1) 2 5 3,0 (2,8) 1 5

Erfaringer med åpningstid 

På dagtilbud som hadde åpent én dag i uken mente en at dette var for lite 
til å kunne gi kontinuitet for brukere, som en av personalet sa: «vi må 
starte på nytt hver gang, de (brukerne) husker ikke at de har vært her 
for en uke siden». En del brukere i disse tilbudene hadde i tillegg dagplass 
i et ikke tilrettelagt dagtilbud. I dagtilbudene som hadde lenger åpnings-
tid, etter kl 15:30, oppga en at de kunne gi et mer fleksibelt tilbud til 
brukere og pårørende. De som hadde åpent i sommerferien anså dette som 
nødvendig på bakgrunn av brukernes behov for tjenester og kontinuitet. 
I flere dagtilbud hadde en opplevd at sommerstengning medførte et brudd 
i den viktige tryggheten for brukerne og økte belastningen for pårørende.

I personalets arbeidsdag var det i liten grad satt av ekstra tid til for eksem-
pel planlegging og personalmøter, utenom direkte brukeroppfølging. 
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Antall plasser og bemanning 

Antall brukere per dag varierte fra tilbud til tilbud, fra to til tjue per dag. 
Ser man på dagtilbudene samlet, var det i gjennomsnitt 7,8 brukere per 
dag. Antall personal per dag varierte fra én til fem med et gjennomsnitt 
på 2,2. Tabell 7.5 viser fordeling av plasser og antall personal per dag i de 
ulike modellene.

Erfaringer med antall plasser og bemanning 

I alt 26 (82 prosent) av dagtilbudene hadde åtte eller færre plasser per dag. 
Av disse oppga 15 at mellom seks til åtte plasser var passe gruppestørrelse 
for å kunne gi oppfølging både individuelt og i gruppe, under forutsetning 
av at brukerne hadde omtrent samme funksjonsnivå og noen felles 
 interesser. Fra dagtilbud som var tilpasset yngre personer med demens, 
ble det i større grad lagt vekt på betydningen av alder og individuelle behov 
i sammensetning av brukergruppen, enn på funksjonsnivå. 

I flere dagtilbud hadde en erfaring med at det var positivt med både  kvinner 
og menn i samme gruppe, andre igjen hadde positiv erfaringer med å dele 
i kvinne- og mannsgrupper.

I dagtilbud som hadde mer enn ti brukere, mente en det var en fordel at 
det ikke var for stort sprik i funksjonsnivå hos brukerne, og at det var 
tilstrekkelig personale for å kunne gi oppfølging individuelt og i gruppe. 
I tillegg var det nødvendig å ha tilgang på egnede lokaler for aktiviteter. 

Dagtilbudene i programmet var organisert som spesielt tilrettelagt for 
personer med demens, bortsett fra to i sentermodell og ett i tradisjonell 
modell. Disse tilbudene hadde brukere både med og uten demenssykdom. 
Brukere med demens var i flertall og personalet tilrettela for brukerne så 
langt det var mulig. Personalet opplevde store utfordringer forbundet med 
å gi et godt tilbud til brukere med til dels svært ulike behov. Disse tilbudene 
hadde også i gjennomsnitt høyere antall brukere per dag og et lavere antall 
personal enn de andre dagtilbudene.
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Transportordninger 

Trygg og stabil transportordning til og fra dagtilbudene er en viktig faktor 
for at tilbudet skal fungere. Transport er i mange tilfeller avgjørende for 
om brukere benytter seg av tilbudet (Eek og Nygård 2006). Modell-
kommunene hadde forskjellige transportordninger, som tabell 7.6 viser. 
De mest brukte ordningene var kommunal transport med fast sjåfør uten 
at personal fra dagtilbudet deltok, transport som dagtilbudets personale 
stod for, eller bruk av drosje. 

Tabell 7.6. Transportordninger til og fra dagtilbudene 

Type transport Antall 

Bil disponert av dagtilbudet, personalet i  

dagtilbudet står for transporten

9

Drosje 8

Bil/minibuss/buss eid av kommunen med fast sjåfør 9

Bil/minibuss/buss eid av kommunen med egen sjåfør  

og personal fra tilbudene

2

Personalet henter i privatbil 3

Transport besørges av frivillige organisasjoner 2

Ingen fast transportordning 1

Totalt 34

 
Erfaringer med transportordningen

Noen av dagtilbudene hadde flere transportordninger slik eksempelet fra 
en kommune viser: 

«Personalet i dagtilbudet henter brukerne, vi har to kommunale 
leasingbiler, én dag i uken bistår ansatte i hjemmetjenesten og 
ansatte i institusjonene med transport på grunn av lange avstan-
der.» 

Dette tilbudet hadde to forskjellige farger på bilene etter hvilke distrikter 
brukerne hørte til. Det gjorde det lettere for brukerne å orientere seg om 
hvilken bil de skulle sitte i. 
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Fra flertallet av dagtilbudene (25) ble det opplyst at transportordningen 
fungerte svært bra eller bra, åtte var middels fornøyd. I dagtilbud hvor en 
var middels fornøyd, opplyste de at det ikke var fast sjåfør som kjente noe 
til brukergruppens behov, bilen var for liten og trang og at de måtte bruke 
privatbil.

I ett tilfelle fungerte transporten svært dårlig, bilen var vanskelig å komme 
inn/ut av, og bilen ble benyttet av flere enheter slik at personalet måtte 
bruke unødvendig mye tid på organisering av transporten. 

Fra modellkommunene pekte en på flere faktorer som var viktige for at 
transporten skulle fungere godt. I første rekke var det viktig med godt 
samarbeid mellom pårørende og hjemmetjenesten slik at brukeren var 
klar til avreise når vedkommende ble hentet. Fungerte ikke dette, kunne 
brukeren falle ut av tilbudet. I transportordninger hvor personalet ikke 
var med i transporten, ble det pekt på viktigheten av at det er en fast  sjåfør 
som kjenner brukerne og deres behov. I dagtilbudene som ikke disponerte 
egen bil, ønsket en egen bil for å få muligheter til utflukter.

Fra flere dagtilbud påpekes det at bilen som benyttes må være slik at 
brukeren lett kan komme inn og ut. Den må ikke være for lav, og må være 
så romslig at brukerne ikke sitter for trangt og har plass til ganghjelpe-
midler. 

Flere dagtilbud som hadde lang vei for å hente brukerne, brukte tiden i 
bilen som en del av dagtilbudets aktiviteter. Eksempel: «Vi har med oss 
drikke og litt kaffemat på henteturen, tiden i bussen blir benyttet til å 
synge eller høre på gjenkjennbar musikk. Og gode historier fra nær miljøet 
som passeres på turen».
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Aktiviteter i tilbudene

Dagtilbudene hadde som målsetting at brukerne skulle oppleve en 
meningsfull hverdag med sosialt samvær, trivsel og trygghet. I program-
met er ikke brukere spurt om de trives eller opplever en meningsfull 
hverdag, men vi mottok mange utsagn fra brukere og pårørende som ga 
sterke indikasjoner på at så var tilfelle. I tillegg kommer personalets 
observasjoner. Noen eksempler presenteres i tekstboksen nedenfor.

Utsagn fra brukere og pårørende om trivsel i dagtilbudet
Utsagn fra brukerne Utsagn fra pårørende

«Her liker jeg meg, jeg kunne vært her hver 
dag» 

«Maten kommer i andre rekke. Viktigst er 
kjærlighet og omsorg. Vi har det godt hos 
dere»

«Æ storkose mæ når æ e sammen med 
dokker»

«Dette gledar eg meg til heile veka» 

«Godt å gjøre noe nytte for seg»

«Godt å ha noen å prate med»

«Strålte da hun fikk med seg egenprodusert 
bakverk hjem»

«Hadde det ikke vært for dere, måtte min 
mor hatt sykehjemsplass.» 

«Jeg opplever at hun snakker bedre etter 
dagen på senteret.»

«Han vil bare til dere og jeg hadde ikke klart 
dette uten dette tilbudet. Skulle ønske vi 
kunne få flere dager»

Personalet var tydelige på at trivsel og sosialt fellesskap var det de vektla 
mest, sammen med aktiviteter som bygget opp om brukernes interesser 
og mestringsevne. Utfordringen var å få dette organisert og gjennomført 
i skjæringspunktet mellom brukeres individuelle behov og gruppens 
samlede behov. 

Måltidene kom i en særstilling i de fleste dagtilbudene. Måltidene skulle 
sikre god ernæring og være arena for gode samtaler, felleskap og stimu-
lering. Mange dagtilbud hadde tradisjon for høytlesning fra aviser, bøker 
og dikt under måltidene. 

Det foregikk varierte aktiviteter i dagtilbudene: 

• kjøkkenaktiviteter som tilberedning av måltider, baking, oppvask  
og rydding
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• trim, dans, sang, musikk og ulike spill

• hobbyvirksomhet som enkle håndarbeider, snekring,  
maling både på lerret, silke og glass, veving mm 

• deltakelse i kulturarrangementer på stedet eller i nærmiljøet

• uteaktiviteter som hagearbeid, stell av blomster og turgåing

• turer i nærområdene med bil eller buss (de som har tilgjengelig 
transport)

Dagtilbud i Inn på tunet-modellen knyttet gårdens muligheter som opp-
levelsesarena i møte med miljø, natur og kultur. Eksempler på aktiviteter 
på gård var såing og planting av blomster, stell i hage, vedklyving, bæring 
av ved, høsting av frukt, sylting, safting, baking av flatbrød og brød, samt 
turer rundt på gården og i nærområdene. Når tilbudene hadde dyr, var 
mating og stell av disse (kaniner, høner, hund, katt, sauer og gjess) en 
viktig kilde til opplevelse av mestring og glede. 

I den tradisjonelle modellen foregikk miljøbehandlingen eller aktivitetene 
for det meste i lokalene og i nærliggende utearealer. Fokus var på mestring 
av dagliglivets aktiviteter gjennom måltider, sang, musikk og trim. Få 
dagtilbud hadde tilgang på bil eller buss som de kunne disponere fritt, 
noe som begrenset turer og utflukter. Felles kulturarrangementer for 
beboerne i sykehjemmet var åpne for dagbrukere og ble hyppig benyttet. 
I de tilbudene hvor målgruppen var yngre personer med demens eller 
brukere i tidlig fase av demensutviklingen, brukte man i større grad 
 lokalene som et samlingssted for måltider og planlegging av dagens 
 aktiviteter. Ofte foregikk aktivitetene utenfor lokalene, som deltagelse i 
kulturarrangementer, kafébesøk, turer i nærområdene, reiser og besøk i 
svømmehall. 

Tilbudene i sentermodellen benyttet seg av tilgjengelige aktiviteter i 
 sentrene. Det var ofte samme aktiviteter som skissert over, i tillegg hadde 
de fokus på produksjon av håndverksprodukter som kunne selges på 
julemesser og liknende. Et av tilbudene samarbeidet med videregående 
skole om å lage kulisser til en teaterforestilling. 
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I den ambulerende modellen var aktivitetene i mye sterkere grad styrt ut 
fra brukernes individuelle behov.

Lokaler og uteareal

Dagtilbudene hadde svært forskjellige lokaler og utearealer. Disponibelt 
areal varierte med hensyn til antall kvadratmeter, antall rom og romme-
nes utforming. Tabell 7.7 viser kvadratmeter i gjennomsnitt og antall rom 
som de ulike modellene hadde til disposisjon. Tolv dagtilbud hadde ett til 
to rom som de disponerte. De resterende dagtilbudene hadde minimum 
tre rom, alle hadde kjøkken og stue eller aktivitetsrom. 

Tabell 7.7. Oversikt over antall disponible rom og areal i de ulike modellene

 
Gj.snitt 
areal
m2

Areal i m2 Gj.snitt
antall rom

Antall rom

Min Maks Min Maks
Tradisjonell modell 
(n=16)

96 50 170 3 1 8

Frittliggende modell 
(n=7)

87 50 174 5 3 9

Sentermodell (n=5) 93 40 133 2 1 3

Eksempler på disponible rom var hvilerom, aktivitetsrom, wc, dusj/bad, 
trimrom, lagerrom, kontor for personalet og ekstra rom til aktiviteter og 
grupper. 

De aller fleste dagtilbud (31) hadde tilgang til utearealer, enten til egen 
terrasse eller hage. Flere av dagtilbudene delte uteareal med en skjermet 
enhet. Det var stor forskjell mellom utearealene, det varierte fra terrasse 
til sansehage med stier. 

Erfaringer med lokalene

I dagtilbudene som hadde ett til to rom disponible, ønsket en seg større 
plass for å kunne tilrettelegge mer individuelt, eller gjennomføre flere 
gruppeaktiviteter parallelt. Fra flere dagtilbud ble det fremhevet fordeler 
med å ha flere rom i tillegg til kjøkken og stue: 
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«Mer enn ett rom, eget kjøkken med spisekrok, eget hvilerom, wc 
(gjerne flere enn ett)/ dusj i avdelingen. Kjøkken og stue bør være 
adskilt, slik at brukerne kan skjermes fra støy, ved for eksempel 
rydding etter frokost. Kjøkkenet bør være adskilt også med tanke 
på at én gruppe skal bake. Det bør være god plass.»
«Beregn god plass til garderobe og entré. Mange kommer samtidig 
– det blir lett kaos.» 

Personalet var opptatt av å ha arenaer for sosialt felleskap: 

«Et langbord er en god plass, der ingen blir satt til side, gir oversikt 
(for både brukere og personalet) og plass til aktiviteter. Her utøver 
vi mange aktiviteter: kortspill, ser på bøker, leser, baker, steker på 
takke. De fleste aktivitetene inne foregår der.» 

Fra et annet dagtilbud: 

«Rommene bør være lyse og luftige uten for mye pynt i veien for 
fremkommeligheten. Det bør tenkes gjennom hvilket funksjonsnivå 
brukerne skal ha og tilrettelegge ut fra det. Bra med gulvareal er 
viktig. Innredning bør gjøres med tanke på at det er eldre  mennesker 
som skal benytte lokalene. Lokalet må være lett å orientere seg i 
for dem som husker dårlig, eller sagt på en annen måte, størrelse 
er avhengig av antall brukere, men mulighet for flere rom til ulike 
aktiviteter er hensiktsmessig, også for å kunne dele gruppa for 
individuell oppfølging. Omgivelsene må være demensvennlige, 
oversiktlige og lette å orientere seg i, innbydende og stimulere til 
aktivitet.»

De fleste dagtilbudene hadde direkte utgang til hage eller tilgang på 
utearealer i nærheten. Flere presiserte viktigheten av dette: 

«Lett tilgang til tilpasset uteareal er viktig, helst slik at brukere 
kan oppholde seg trygt utendørs og med letthet kunne gå ut og 
inn. Være selvstendig.»

Fra dagtilbud som delte lokaler med andre brukergrupper ble det gitt 
tilbakemelding om at dette kunne medføre uro og til tider gjøre det 
 vanskelig å gjennomføre aktiviteter. I et dagtilbud som hadde åpen stue-
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løsning knyttet til felles inngang med sykehjemmets varemottak, opplevde 
en til tider mange forstyrrelser og avbrytelser ved transport av varer, vask 
eller liknende.

Dagtilbudets beliggenhet 

Er dagtilbudets beliggenhet av betydning  
for rekruttering av brukere? 

Personalet ble spurt om i hvilken betydning de mente beliggenheten av 
dagtilbudet hadde for rekruttering av brukere. I spørreskjemaet ble det 
fra 24 av 32 dagtilbud svart at beliggenheten hadde middels til stor betyd-
ning for rekruttering av brukere. 

Det så ut til at beliggenheten hadde betydning uansett målgruppe, her 
vises eksempler på ulike begrunnelser: 

«Dagsenteret bør ligge sentralt i forhold til brukergrunnlaget, helst 
unngå at det blir store avstander mellom der brukerne bor og 
dagsenteret og plasseres geografisk i nær tilknytning til andre 
kommunale tjenestetilbud.»

«Dagtilbudet bør plasseres i et miljø som stimulerer og innbyr til 
egenaktivitet og trivsel. Muligheter til fysisk aktivitet inne og ute, 
er av stor betydning. Det må være sentralt i planleggingsarbeidet 
av nye dagtilbud å ta hensyn til fysisk miljø og tilpasse arealer både 
ute og inne.»

Tilbud etter Inn på tunet-modellen hadde i stor grad fokus på aktiviteter 
som foregikk i tilknytning til gårdsmiljøet, natur og kultur. Dette var 
viktigere enn at tilbudet lå sentrumsnært. 

Gjennom prosjektmøtene har det kommet frem at når det skal etableres 
et nytt dagtilbud må beliggenhet vurderes ut fra målgruppens behov, 
geografi og befolkningstetthet. Dagtilbud spesielt rettet mot yngre perso-
ner med demens har vært trukket fram som eksempel på at man bør unngå 
å velge lokaler på sykehjem, men heller satse på steder man ikke assosierer 
med alvorlig syke. 
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Kvalitetssikring

Inntakskriterier 

Til sammen 29 tilbud hadde utarbeidet inntaktskriterier før høsten 2009. 
Flere viste til eksempler på nytteverdien av å ha klare inntakskriterier for 
å kunne gi et godt tilrettelagt tilbud til personer med demens. Et personal 
uttalte at «inntakskriteriene er en måte å kvalitetssikre at rett bruker får 
rett tilbud». I tekstboksen nedenfor viser eksempler på kriterier for inntak, 
som er representative for de fleste dagtilbudene.  

Eksempel 1 Eksempel 2

Er hjemmeboende, har en demensdiagnose 
eller er under utredning. 

Er definert innen en aldersgruppe (eksempel 
under/over 65 år).

Kan ha nytte og glede av sosial stimulering 
og aktivitet i felleskap med andre. 

Har et funksjonsnivå som gjør at vedkom-
mende kan fungere med lett tilrettelegging i 
daglige gjøremål, kunne spise selv, eventuelt 
med tilrettelegging, fysisk mobil med eller 
uten hjelpemidler, kunne gå på toalettet selv.

Tjenesten er rettet mot hjemmeboende 
voksne/ eldre som trenger et alternativ til de 
eksiterende dagtilbud. 

Tjenesten skal gis til personer med demens 
som reagerer med uro og utagering ved 
skifte av miljø. 

Tilbudet skal gi avlastning til pårørende og 
stimulere til vedlikehold av funksjon for 
bruker.

Yngre personer med demens prioriteres.

Henvisning av brukere 

Initiativtakere til søknad om plass i dagtilbud utenom pårørende eller 
bruker, var i all hovedsak hjemmebaserte tjenester, demenskoordinator 
eller demensteam og fastlege. Men søknad kunne også komme fra spesia-
listhelsetjenesten, bestillerkontor/forvaltningsenhet/tiltaksenhet, fysio-
terapi- eller ergoterapitjenester eller fra andre dagtilbud i kommunen. De 
fleste kommunene hadde utarbeidet søknadsskjema som gjaldt kommunale 
pleie- og omsorgstjenester. Hvilken instans i kommunen som behandlet 
søknaden, var ulik fra kommune til kommune. Det kunne være bestiller-
kontor/tiltakskontor/utredningsenhet som tok seg av alle typer helse- og 
omsorgssøknader. En slik organisering var vanlig i større kommuner. 
Noen kommuner behandlet søknaden i tildelingsutvalget for tjenester i 
hjemmetjenesten eller institusjonstjenesten og/eller i dagtilbudet. I 
 hvilken grad dagtilbudene var involvert i behandling av søknadene varierte 
fra kommune til kommune. 
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Kartleggingen viste at kun ni dagtilbud opererte med ventelister, hvorav 
åtte dagtilbud var i kommuner med mer enn 11.000 innbyggere. 

Erfaringer med vurderinger og motivering  
av brukere til å motta tilbudet

Personalet opplyste at de i varierende grad var involvert i vurderingene 
før vedtak om plass ble fattet. Dagtilbudene anså det som svært viktig at 
det var god dialog og samarbeid med den eller de som fattet vedtak, slik 
at man sikret rett bruker i rett tilbud. En leder av et dagtilbud presiserte 
at: 

«Det både er og var avgjørende for dagtilbudet at jeg som leder er 
med på hjemmetjenestens søknadsmøter for å gi og spre informa-
sjon om at dagtilbudet er ment å være for personer med demens 
og ikke for andre brukergrupper.» 

Enkelte dagtilbud hadde gode erfaringer med at saksbehandler og dagtil-
budets ansatte foretok hjemmebesøk hos brukere før tildeling av plass, i 
den hensikt å kunne vurdere behov, gi informasjon og avklare spørsmål. 
I noen av kommunene som hadde demenskoordinator eller demensteam, 
var det teamet som foretok vurdering og hjemmebesøk. I kommuner hvor 
demenskoordinator og demensteam foretok vurdering og hjemmebesøk, 
var det gjennomgående positiv erfaring med at disse vurderte, motiverte 
og fulgte opp bruker og pårørende over tid. 

Det ble ansett som viktig å gi informasjon om tilbudet til ansatte i hjemme-
tjeneste og til saksbehandlere, slik at disse kunne motivere brukere til å 
motta dagplass.

Dagtilbud som foretok hjemmebesøk hos bruker og pårørende, eller 
 inviterte til besøk i dagtilbudet før bruker startet, hadde positive erfarin-
ger med denne formen for tilnærming for å introdusere dagtilbudet, og 
å legge grunnlag for videre samarbeid. Noen dagtilbud hadde som praksis 
å tilby brukere og pårørende å komme på besøk noen ganger før de 
bestemte seg (før de fikk vedtak om tilbudet). Dagtilbudene hadde god 
erfaring med å kunne gi skriftlig informasjon om tilbudet via en informa-
sjonsbrosjyre.
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Utvikling av prosedyrer

Som modellkommune hadde dagtilbudene i programperioden fokus på å 
utvikle eller videreutvikle prosedyrer og rutiner på viktige områder  knyttet 
til dagtilbudets drift, jamfør forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgs-
tjenestene for tjenesteyting etter lov om helsetjenesten i kommunene og 
lov om sosiale tjenester. I § 3 i forskriften «… For å løse de oppgaver som 
er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer 
som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt 
grunnleggende behov.» 

Mange hadde utarbeidet prosedyrer før prosjektstart, mens andre var i 
startgropen med dette arbeidet. Både ledere og personal var involvert i 
utviklingsarbeidet. Her er eksempler på prosedyrer som ble utarbeidet i 
prosjektperioden: 

• Prosedyrer for rekruttering av brukere 

• Prosedyrer for motivering av brukere til dagtilbudet 

• Prosedyrer for samarbeid med pårørende 

• Prosedyrer for brukermedvirkning 

• Prosedyrer for overflytting til et høyre omsorgsnivå 

• Prosedyrer for samarbeid med andre kommunale tjenesteytere

Søknad om plass i dagtilbud fulgte stort sett ordinær saksgang for søknad 
om tjenester i kommunen. Noen dagtilbud hadde i tillegg utarbeidet egne 
prosedyrer for dette. 

Elektronisk dokumentasjon, rapport

I alt 24 av 34 dagtilbud hadde tilgang på elektronisk dokumentasjons-
system (eks: Gerica, Profil) som ble benyttet i pleie- og omsorgssektoren 
i kommunen. Ved prosjektslutt var flere dagtilbud i ferd med å få tilgang 
til elektronisk dokumentasjonssystem. Dagtilbudene ga tilbakemelding 
om at et slikt system hadde gjort det lettere å formidle nødvendig informa-
sjon om brukere til andre tjenesteytere som hjemmetjeneste, korttids- og 
langtidsavdeling, samt bestillerkontor. Et eksempel: 
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«Vi journalfører…hendelser eller sykdom som informasjon til 
hjemmesykepleien slik at de kan følge opp om nødvendig – dette 
fungerer bra og tar kortere tid. Vi tar en telefon til hjemmesyke-
pleien hvis det haster, og de ringer også oss hvis det er noen som 
vi må følge opp.» 

Inn på tunet - driftsavtale og ansettelsesforhold 

De fem dagtilbudene lokalisert på gårdsbruk, var etablert som et samarbeid 
mellom gårdbruker og kommunens helse- og omsorgstjeneste. I modell-
kommunene hadde fire av fem gårdbrukere driftsavtale med kommunen 
hvor samarbeidet var kontraktsfestet. Eksempler på områder som var 
omfattet av en slik avtale, var ansettelsesforhold, bemanning, vikarer, 
ferier, leie av gård, lokaliteter og utstyr, utgifter til drift, forsikringer, 
transport, åpningstid, antall brukere, dokumentasjon av sensitive opp-
lysninger, veiledning, møter, kompetanseheving, oppsigelse av kontrakten 
og kontaktperson for daglig leder. Det var ulike løsninger på ansettelses-
forhold. To av gårdbrukerne var ansatt i kommunen hvor kommunen leide 
gården med nærmere definert utstyr. I tre tilfeller kjøpte kommunen hele 
tjenesten. Alle fem gårdbrukere var daglig leder av tilbudet på gården. 
Nærmeste overordnede var knyttet til pleie- og omsorgstjenesten i 
 kommune. 

Kostnader drift av dagtilbud i modellkommunene

Det har vært vanskelig å få tilfredsstillende oversikt over kommunenes 
reelle kostnader ved drift av dagtilbud. Mange tilbud inngår i større drifts-
enheter og er vanskelig å skille ut kostnadsmessig, ikke minst med hensyn 
til kostnader knyttet til bruksareal i en felles bygningsmasse. Av 34 dag-
tilbud har 32 besvart spørreskjema vedrørende inntekter og utgifter i 
prosjektperioden. I alt 17 dagtilbud oppga at de hadde eget budsjett, hvorav 
11 hadde tilstrekkelige opplysninger slik at det kunne beregnes totale 
kostnader. To av disse var Inn på tunet-tiltak med få dager åpent per uke 
og dermed vanskelig å sammenlikne med andre typer tilbud. Beregningene 
nedenfor er derfor basert på ni dagtilbud i tradisjonell modell.
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Spørreskjema om kostnader var utarbeidet med bakgrunn i hva som ble 
innrapportert i KOSTRA. De fleste tilbudene hadde god oversikt over 
lønnsbudsjett og andre direkte kostnader. Men indirekte kostnader var 
vanskelig å frembringe på dette nivået. En valgte derfor å benytte Stats-
byggs beregningsnøkkel for Forvalting, Drift og Vedlikeholds- kostnader 
(FDV) i sykehjem. Denne utregningen er valgt for de ni dagtilbudene i 
tradisjonell modell. Inntekter er ikke medtatt i beregningene.

Tabell 7.8 viser gjennomsnittsberegning av driftsutgifter for dagtilbudene 
i prosjektperioden. Detaljer om beregningsgrunnlaget er beskrevet i ved-
legg 2.

Tabell 7.8. Gjennomsnittsberegning av driftskostnader for dagtilbud i  
tradisjonell modell (n=9) 

Antall plasser per dag 9,6

Antall dager drift 242

Antall dager åpent per uke 4,8

Antall årsverk 2,4

Bemanningsfaktor 0,4

Totale kostnader Kr  1.603.134

Kostnader per plass per dag Kr  701

Matutgifter per plass per dag Kr  82

Kostnaden per plass er beregnet ut fra totale kostnader for dagtilbudene 
fordelt på antall brukere. Det er ikke tatt hensyn til brukernes ulike behov 
for hjelp og hvilke krav dette stiller til personalressurser. Beregningen 
baserer seg på full utnyttelse av plassene.

I utvalget har fire dagtilbud besvart hvor mye en time hjemmesykepleie 
koster. Et gjennomsnitt av disse gir oss en timepris på 429 kroner, varier-
ende fra 275 til 660 kroner per time. Det finnes ikke noen statistikk på 
dette på nasjonalt plan i Norge. I de Svenske Nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom – stöd för styrning och ledning, 2010 
(Socialstyrelsen 2010) er kostnadene for en bruker i dagtilbud per dag, 
beregnet til tilsvarende kostnad for én til to timer hjemmesykepleie per 
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dag. Dette harmonerer godt med vårt tallmateriale, hvor gjennomsnittlig 
pris per plass, per dag er 703 kroner, og gjennomsnittlig timesats på hjem-
mesykepleie er 429 kr beregnet i 2009. 

Utvalget i beregningene er begrenset, men vi mener likevel det gir noen 
indikasjoner på kostnadene ved drift av dagtilbud.
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KAPITTEL 8

Oppsummering og diskusjon

Utviklingsprogrammets overordnede hensikt er å øke kapasitet og kvalitet 
på dagtilbudene til personer med demens i kommunene. For å nå dette 
målet var det viktig å samle erfaringer om ulike former for dagtilbud, 
hvordan de drives, hva som er innhold, hvem brukerne er, hvor lenge de 
benytter tilbudene og hva årsakene er til at de slutter. Det er viktig å se 
nærmere på pårørendes situasjon og få vite mer om hvordan dagtilbudet 
bidrar til å lette hverdagen for dem. 
 
Av de 28 kommunene som var i programmet hadde nesten halvdelen under 
10.000 innbyggere, av dem fire under 2.500. Tre kommuner har over 
100.000 innbyggere.  Kommunene er fordelt over hele landet og bør kunne 
gi et godt tverrsnitt av norske kommuner.

Det ble hentet inn informasjon fra i alt 219 brukere, fra 34 dagtilbud, 195 
pårørende ble intervjuet. Mellom kartleggingene ved start og etter ett år, 
slutter 76 brukere med 67 pårørende. Fra disse ble det bare hentet opp-
lysninger én gang. Informasjon om dagtilbudenes drift, innhold og øko-
nomi ble innhentet høsten 2009.

Brukere

Omlag halvparten av brukerne (49 prosent) hadde en moderat grad av 
demens ved første kartlegging, og denne andelen hadde økt ved andre 
kartlegging. Svikt i ADL-funksjoner var utberedt. Det var en høy andel 
brukere registrert med symptomer på APSD, dette samsvarer med funn 
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hos hjemmeboende personer med demens kartlagt i prosjektet «IPLOS 
og kartlegging av tjenestebehov hos hjemmeboende med kognitiv svikt» 
(Selbæk og Dyrendal Høgset, 2010). 

I alt 62 prosent av brukerne var kvinner og gjennomsnittsalderen for alle 
brukerne var tilnærmet 80 år. Flertallet av brukere (77 prosent) mottok 
hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand i hjemmet. Aleneboende 
 brukere mottok mer hjemmesykepleie per uke, men mindre praktisk 
bistand enn de andre. 

I gruppen brukerne som hadde lang fartstid i dagtilbudene, fikk flere andre 
hjelpetiltak fra kommunen enn dem som hadde vært kort tid i tilbudene. 
Dette gjaldt også korttids- og avlastningsopphold i institusjon. Disse hadde 
også i gjennomsnitt flere dager i dagtilbud per uke. Årsaken til dette er 
sannsynlig at hjelpebehovet øker når demenstilstanden progredierer.

Noen kommuner hadde tilbud som var øremerket for personer med demens 
i tidlig fase og/eller yngre personer med demens. Her var gjennomsnitts-
alderen naturlig nok lavere og brukerne fungerte bedre kognitivt, var mer 
selvhjulpne og en lavere andel var registrert med symptomer på APSD 
enn brukere i dagtilbud som var for personer med demens generelt. I disse 
tilbudene var andelen menn høyere og flere delte husholdning med ekte-
felle. Færre hadde andre omsorgstiltak enn brukere i dagtilbud definert 
for personer med demens generelt. 

Det er svært få, bare to prosent, som har fått utarbeidet individuell plan 
(IP). Selv om IP et redskap anbefalt brukt for personer som har behov for 
sammensatte tjenester fra ulike deler av helse- og omsorgsapparatet, ser 
det ut til at kommune ikke prioriterer dette. Dette samsvarer med funnene 
i den nasjonale kartleggingen av tilbud til personer med demens i norske 
kommuner i 2007 (Westerberg, 2009), og kartleggingen til Selbæk og 
Dyrendal Høgset (2010) som viste at IP så å si ikke blir brukt for personer 
med demens. 
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Brukere som slutter 

Over en tredel av brukerne sluttet i dagtilbudene før andre kartleggingen.

Brukere som sluttet skilte seg fra dem som fortsatte på flere områder. De 
hadde høyere gjennomsnittsalder og det var høyere andel med moderat 
og alvorlig grad av kognitiv svikt, de var mer hjelpetrengende i ADL og 
det var en større andel med flere atferdsmessige og psykologiske sympto-
mer enn i gruppen som fortsatte. Blant dem som sluttet hadde flere hatt 
korttids- eller avlastningsopphold i institusjon, flere fikk hjemmesykepleie 
og de hadde et høyere gjennomsnittlig antall dager per uke i dagtilbudene 
enn brukerne som fortsatte i tilbudet. 

Tiden fra brukere ble kartlagt første gang til de sluttet var gjennomsnitt-
lig seks til syv måneder. Registreringene viste at brukerne fungerte dår-
ligere etter hvert også i hjemmet. Ikke sjeldent var endringene kombinert 
med annen sykdom og/eller forhold knyttet til pårørende (belastning, 
sykdom, andre forhold). Tolv (16 prosent) brukere døde, hvorav 11 var av 
dem med lengst fartstid. Til sammen 58 (76 prosent) flyttet til et tilbud 
med heldøgns omsorg og pleie. 

De fleste sykdommer som forårsaker demens er progredierende. Pasienten 
blir ubønnhørlig dårligere fungerende på de fleste områder over tid. For 
å få best mulig utbytte av et tilbud, bør funksjonsnivået være i samsvar 
med det tilbudet er beregnet for. De som ble kartlagt to ganger viste en 
tendens til funksjonsfall på de fleste områder, og nærmet seg ved siste 
kartlegging samme nivå som brukere som sluttet i tilbudene hadde da de 
ble kartlagt. Kanskje brukere som startet i dagtilbudene i prosjektperioden 
og var der i kort tid, egentlig hadde hatt behov for heldøgns pleie og 
omsorg, og at dagtilbudet var et tiltak for å bøte på situasjonen i påvente 
av et tilbud på et høyere omsorgsnivå? Årsakene til dette kan være mange. 
Manglende tilbud eller for få tilbud om heldøgns pleie og omsorg for denne 
gruppen, kan være en årsak, uttalelser fra personale i dagtilbudene kan 
tyde på det. 

Man kan heller ikke utelukke at brukere og pårørende har ventet for lenge 
med å bruke dagtilbud og at brukerne var for skrøpelige da de kom inn. 
Til sammen 43 prosent av pårørende var ektefeller, Zarit (2001) viser i sin 
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undersøkelse fra 1999, at ektefeller som har omsorg for sin mann eller 
kone i større grad brukere dagtilbud for en kortere periode. Zarit antar at 
grunnen til dette er at pårørende kan ha opplevd vanskeligheter med å 
overgi omsorgsansvaret til andre og/eller at bruker motsetter seg å ta imot 
tilbudet. En må også kunne anta at en før vil ha behov for et dagtilbud 
hvis en bor alene, enn hvis en bor sammen med andre. 

Pårørende 

I kartleggingene deltok nærmeste pårørende, som oftest ektefeller eller 
barn. Resultatene viste at i underkant av halvparten av pårørende delte 
husholdning med brukere. 

En gjennomgang av belastningsskala for pårørende (RSS), viste at det i 
gruppen som delte husholdning med brukerne, var en høyere andel med 
en skår som indikerte betydelig belastning (RSS-skår 23 eller over), enn 
det var i hos dem som ikke delte husholdning. Dette gjaldt både dem som 
ble kartlagt to ganger og dem som sluttet. 

Pårørende til brukere som sluttet opplyste at brukerne i mindre grad 
kunne være alene over tid, enn pårørende til dem som fortsatte. I gruppen 
som sluttet, var andelen med RSS-skår over 23 høyest blant pårørende 
som hadde sine i dagtilbud tre dager eller mer per uke. Sytti prosent av 
pårørende hadde tilgang på private personer som kunne avlaste dem i 
omsorgen, det var i hovedsak nær familie. En vet ikke hvor ofte pårørende 
benyttet seg av denne muligheten, men én av fem opplyste at de sjelden 
hadde avlastning fra privatpersoner. 

Majoriteten av pårørende ga tilbakemelding om at de i middels til stor 
grad opplevde at dagtilbudet bidrog både til å lette deres livssituasjon og 
gi avlastning. Pårørende til brukere som sluttet, oppga sjeldnere at 
 dagtilbudet «i stor grad» bidro å lette livssituasjonen og ga avlastning. 
Pårørende med dagtilbud tre dager i uken eller mer opplevde i større grad 
at dagtilbudet bedret livssituasjonen og ga avlastning enn dem som hadde 
tilbud én til to dager. 
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Steven Zarit (2001) viser i «Respite Services for Caregivers» til ulike 
studier, foretatt av Wimo et al (1990), Zarit et al (1998), Jarrott et al (1999)  
Gottlieb og Johnson (1995/2000), Quayhagen et al (2000), hvor fokus var 
på dagtilbud  og avlastning for pårørende.  I oppsummeringen av de ulike 
studiene sier Zarit at dagtilbud gitt i et visst omfang, minimum to dager 
per uke i en periode over tre måneder, påvirker pårør endes situasjon 
positivt, i form av redusert stress, belastning og bedring av depressive 
symptomer og angst, denne tendensen var også målbar etter ett år. 

Studiene til Gottlieb og Johnson (1995/2000) kategoriserte fordelene for 
pårørende slik: a) pårørende rapporterte redusert stress (knyttet til 
omsorgssituasjonen) ved ikke å ha brukeren rundt seg hele tiden, b) 
pårørende opplevde en form for frihet til å kunne gjøre hva de hadde lyst 
til i noen timer, c) pårørende var fornøyde fordi brukere ønsket å være i 
dagtilbudet og de ble godt tatt vare på. Pårørende i modellkommunene 
ga tilbakemelding om at de i stor grad opplevde at bruker fikk god omsorg 
og opplevde trygghet i dagtilbudene.

Dagtilbudene hadde ofte daglig dialog med pårørende om brukeren i 
forbindelse med transporten til og fra tilbudet. Pårørende gav klart uttykk 
i for at de i stor grad var fornøyd med samarbeidet med dagtilbudet. 
Majoriteten av pårørende vurderte at brukere i stor grad var fornøyd når 
de kom hjem fra dagtilbudet, som disse sitatene illustrerer «Strålte da 
hun fikk med seg egenprodusert bakverk hjem», «Han vil bare til dere og 
jeg hadde ikke klart dette uten dette tilbudet. Skulle ønske vi kunne få 
flere dager». 

Både pårørende og personal har observert at brukere var i bedre humør 
og virket mer tilfreds etter at de startet i dagtilbudene. Det er vanskelig å 
finne dokumentasjon på hvilke fordeler og nytte brukere har av dagtilbud 
fordi det er lite systematisk forskning på området (Zarit 2001). Zarit gjorde 
i 2001 en oversikt over tilgjengelig forskingslitteratur på området og viser 
til undersøkelser gjort av Strain og medarbeidere (1989), Levin og med-
arbeidere (1989), Wimo og medarbeidere (1993). Oversikten viser at 
pårørende mener at brukere har nytte av den sosiale kontakten og sam-
handlingen som foregår i tilbudet og at dette påvirket livskvaliteten i 
positiv retning. Studiene kunne ikke vise at dagtilbud hadde innflytelse 
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på atferd og ADL funksjon. Undersøkelser gjort av Gottlieb og Johnson 
(1995), Jones og Munbodh (1982) peker i retning av at dagtilbud ga en 
viss bedring i humør og økt deltakelse i aktiviteter, undersøkelsene 
 omfattet brukere som var i dagtilbud regelmessig over tid (Zarit 2001). 

Om dagtilbud utsetter innleggelse i sykehjem er et vanskelig spørsmål å 
besvare. Det foreligger ikke tilstrekkelig data fra modellkommunene som 
kan indikere at så er tilfelle, men at både pårørende og personalet er enige 
om at dagtilbudene gir innhold i dagen til brukere og gir en verdifull 
avlastning for pårørende som gjør det mulig å dra omsorg for sine nær-
meste. I internasjonal litteratur er det vanskelig å finne dokumentasjon 
for at dagtilbud alene bidrar til utsettelse av innleggelse i institusjon, Zarit 
(2001), viser til litteratur av Ballinger (1984), Green og Timbury (1979), 
Hendrick og medarbeidere (1993), Weissert og medarbeidere (1980).

Vedtak

Kartleggingen avdekker at i dette utvalget kun var tre av fem (53 prosent) 
som hadde fått vedtak om plass hjemlet i Lov om helsetjenesten i kom-
munene og/eller Lov om sosiale tjenester i kommunene. Det ser ikke ut 
til at det er vesentlige forskjeller i brukeres funksjonsnivå, grad av demens 
eller om de mottok tjenester fra kommunen ut over dagtilbudene, mellom 
brukere med vedtak og dem uten. Begrunnelsen for at brukere ikke fikk 
vedtak etter lov, var at kommunen ikke anså dagtilbudet som lovpålagt 
oppgave (åtte dagtilbud). 

Registreringene viste at få pårørende fikk vedtak om tjenesten som avlast-
ning. Begrunnelsen fra flere dagtilbud og kommuner var at man vektla 
brukeres behov i vurderingsprosessen og at ved å gi brukeren plass fikk 
samtidig pårørende avlastning. Tilbud om dagplass gitt på grunnlag av 
brukers behov, er det muligheter for å kunne kreve vederlag etter Forskrift 
om vederlag for opphold i institusjon m.v. (FOR 1995-04-26 nr 392). Man 
kan ikke kreve vederlag for tjeneste som er begrunnet i behovet for avlast-
ning. En kan ikke se bort fra at innhenting av egenandel (vederlag) for 
plass i dagtilbud, spilte en rolle for vedtaket og for den økonomiske driften 
av dagtilbudene. 
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Modeller – arena for dagtilbud 

I utviklingsprogrammet var fire ulike modeller representert. Modellen 
som er mest utbredt i modellkommunene (59 prosent), fikk navnet tra-
disjonell modell. Denne modellen er etablert i sykehjem eller bo- og 
omsorgssenter og er ifølge nasjonal kartlegging i 2007 den modellen som 
er mest utbredt i Norge (Westerberg 2009). Erfaringen fra modellkom-
munene viste at tilbudene i denne modellen var rettet både til yngre og 
eldre personer med demens og til brukere i ulike faser av demenssykdom-
men. Brukerne i denne modellen var i gjennomsnitt dårligst fungerende 
når en ser bort fra dem som fikk et mer individuelt tilbud i det som blir 
beskrevet som ambulant modell der tilbudet i de fleste tilfeller ble gitt i 
eget hjem. 

Sentermodellen (15 prosent) er etablert i eldresenter og har i likhet med 
den tradisjonelle modellen brukere i alle aldre. Modellen hadde kommet 
i stand ved at brukere av eldresenteret hadde utviklet demens og man 
hadde valgt å tilrettelegge egne grupper for disse. Gjennomsnittsalderen 
i denne modellen er høyest, men brukerne er i gjennomsnitt noe bedre 
fungerende både kognitivt, med hensyn til egenomsorg og når det gjelder 
atferdsmessige og psykologiske symptomer. Erfaringene fra senter-
modellen viste at brukere benyttet seg av disse dagtilbudene over lang tid. 
Når omsorgsbehovet økte, var flytting til et dagtilbud i den tradisjonelle 
modellen eller til et omsorgstilbud med heldøgns pleie og omsorg vanlig.

Dagtilbud som ble beskrevet som frittliggende (20 prosent) var etablert i 
frittliggende hus og/eller på gårdsbruk. Denne modellen ga i større grad 
enn de andre modellene et tilbud til personer med demens i tidlig fase – 
og/eller yngre personer med demens. Spesielt for Inn på tunet-tilbud var 
ønske om å bruke gårdens mange muligheter for aktiviteter. 

Den ambulerende modellen (15 prosent) var etablert i hjemmet eller i 
nærmiljøet. I denne modellen var det sentrale å gi et fleksibelt og skredder-
sydd individuelt tilbud eller å gi tilbudet i små grupper i tilknytning til 
brukers hjem- og/eller nærmiljø.

Modellkommunene påpekte at uansett innbyggerantall i kommunen må 
dagtilbudet være en definert del av omsorgstilbudet som er politisk og 
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administrativt forankret. Personer med demens må sikres et tilrettelagt 
dagtilbud når behov oppstår. 

Hva koster et dagtilbud? 

Kostnadene for drift av dagtilbud varierer med antall personal, lønnskost-
nader, antall brukere, åpningstid i uken, uker drift i året, type transport 
og antall kvadratmeter som dagtilbudet benytter. Kostnadene for dagtilbud 
i modellkommunene er gjennomsnittsberegnet ut fra ni dagtilbud innen 
den tradisjonelle (institusjonbaserte) modellen. Kostnadene per plass, per 
dag var om lag 700 kroner (2009). Dette tilsvarer én til to timer hjem-
mesykepleie per dag. I de Svenske Nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom– stöd för styrning och ledning, 2010 (Socialstyrelsen, 
2010) er kostnadene for én bruker i dagtilbud per dag, beregnet til 1- 2 
timer hjemmesykepleie per dag. Dette harmonerer godt med vårt tallma-
teriale. Utvalget i beregningene er begrenset, men gir likevel en indikasjon 
på kostnadene ved drift av dagtilbud. 

Anbefalinger og konklusjoner 

Brukere av dagtilbud i modellkommunene er personer med mild til 
 moderat grad av demens, som har behov for hjelp i ADL funksjonen og i 
varierende grad har symptomer på atferdsmessige og psykiske symptomer 
ved demens (APSD). 

Felles for tilbudene er at de er skreddersydd for personer med demens og 
har som målsetting å gi brukerne en meningsfull hverdag i et miljø der 
det legges vekt på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. De 
tilbyr aktiviteter som skal bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner 
hos brukerne, og skal bidra til å gi pårørende avlastning. 

Tilbudene er plassert og organisert på forskjellige måter avhengig av kom-
munenes størrelse og geografi. Det påpekes fra kommunene at det ved 
oppstart er viktig at dagtilbudet forankres både politisk og administrativt 
i kommunen, og at dagtilbudet defineres og synliggjøres som et tiltak i 
omsorgskjeden i kommunen. Før oppstart er det god erfaring med å 
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 etablere en arbeidsgruppe med bred deltakelse fra ulike deler av det kom-
munale hjelpeapparat. Arbeidsgruppen skal ha som oppgave å avklare 
behovet for et tilrettelagt dagtilbud, hvor mange brukere er tilbudet 
aktuelt for og hva er situasjonen for pårørende. Hvem er målgruppen(e) 
for tilbudet og hvor mange plasser det er behov for. Det må videre tas 
stilling til en rekke forhold knyttet til organisering og drift:

• Lokalisering kan være avgjørende for om målgruppen ønsker å benytte 
tilbudet. Yngre personer med demens ønsker ofte et tilbud som ikke er 
beliggende i sykehjem, noe som oppleves å være forbundet med alder-
dom og sykdom. Det anbefales at dagtilbudet har kjøkken med spise-
muligheter eller at dette er en integrert del av stue/aktivitetsrom. Det 
bør være eget hvilerom og et rom for aktiviteter, skjermet fra fellesa-
realene, der det kan legges til rette for individuelle opplegg eller grup-
peaktiviteter. Romslig garderobe og WC. Tilgang på bad/dusj hvis man 
velger at dagtilbudet skal tilby bistand til personlig stell. Dagtilbudene 
må ikke ha gjennomgangstrafikk som forstyrrer konsentrasjon om 
aktiviteter. Alle modellkommunene anbefalte dagtilbud med direkte 
tilgang til utearealer.

• Åpningstid. Erfaring tyder på at tilbudet bør vær åpent minimum to 
dager per uke og minimum seks timer per dag (transport inkludert) og 
åpent i sommerferien. Det synes som om et tilbud gitt tre dager eller 
mer per uke i større grad oppleves å dekke pårørendes behov for avlast-
ning enn hvis tilbudet er gis færre dager. Tilbudet bør også være åpent 
gjennom sommeren.

• Antall plasser. Erfaringene viste at seks til åtte plasser var en hensikts-
messig gruppestørrelse for å kunne gi individuell oppfølging og aktivi-
teter i gruppe, under forutsetning av at brukere hadde omtrentlig 
samme funksjonsnivå og noen felles interesser.

• Bemanning. Når man planlegger bemanningen i dagtilbud, må den 
tilpasses brukergruppens behov og ses i forhold til hvilke oppgaver en 
legger til dagtilbudet. Modellkommunene hadde gode erfaringer med 
ett personal til tre brukere. I dagtilbud i eget hjem var tilbudet ett 
personal til én bruker. Bemanningsfaktor må vurderes opp mot hvilke 
oppgaver dagtilbudet skal ha ut over planlegging og tilrettelegging av 
dagen for brukere. Velger man å benytte dagtilbudet som arena for 
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eksempelvis kartlegging og observasjon som ledd i utredning av brukere, 
må man ta høyde for dette i bemanningen. 

• Kompetanse. Erfaringen fra modellkommunene er at personalet må 
ha kunnskap om demens, hvordan man tilrettelegger aktiviteter ut fra 
brukeres behov og kunnskap om kommunikasjon. Kompetanse om 
metodikk for observasjon og kartlegging er også nødvendig om man 
ønsker å benytte dagtilbudet i forbindelse med utredning. I tillegg må 
personalet ha kunnskap om hvordan det kan arte seg å være omsorgs-
giver for personer med demens. For å ivareta faglig kompetanse og 
videreutvikle dagtilbudene var kompetanseutvikling (kurs, utdanning 
med mer) og faglig veiledning et viktig anliggende.

• Organisering og ledelse. Modellkommunene hadde organisert dagtil-
budene forskjellig. Det vanligste var å organisere tilbudet som en del 
av hjemmetjenesten (åpen omsorg) eller som en del av institusjons-
omsorgen. Det er vanskelig å anbefale én organisasjonsform fremfor 
en annen. Her vil både befolkningsstørrelse, areal og øvrig organisering 
måtte ha betydning. Modellkommunene presiserte viktigheten av å 
være administrativt tilknyttet en organisasjon med kort avstand til 
nærmeste leder og å ha et godt samarbeid med dem som har ansvar 
for rekruttering og oppfølging av brukerne. De som skal rekruttere og 
motivere brukere til tilbudet, må kjenne godt til dagtilbudets innhold 
og funksjon. Det er viktig å sikre rett bruker til rett tilbud enten til budet 
er knyttet til institusjonstjenesten eller hjemmetjenesten. 

• Økonomi. De økonomiske rammene må i tillegg til lønnsmidler også 
gi rom for utgifter til aktiviteter, innkjøp av materiell og opplæring og 
nødvendig veiledning av personale.

• Transport. De mest brukte transportordningene var kommunal trans-
port med fast sjåfør uten at personal fra dagtilbudet deltok, eller trans-
port som dagtilbudets personale eller bruk av drosje. Modellkommunene 
nevnte flere faktorer som viktige for at transporten skal fungere godt. 
Betydningen av godt samarbeid med pårørende og hjemmetjenesten 
slik at brukeren er klar til avreise når vedkommende blir hentet. Fun-
gerer ikke dette, kan brukeren faller ut av tilbudet. Når personalet ikke 
er med i transporten, må det være fast sjåfør som kjenner brukere og 
deres behov.
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 Bilen eller buss som benyttes må være slik at brukeren kan komme lett 
inn og ut. Den må ikke være for lav, og så romslig at ikke brukerne 
sitter for trangt, det må være plass til eksempelvis ganghjelpemidler. 
Dag tilbud som ikke disponerte egen bil uttrykte et sterkt ønske om 
dette for å kunne dra på utflukter.

• Frivillige. En tredel av dagtilbudene hadde frivillige hjelpere til å bistå 
i enkelte aktiviteter. Suksesskriteriene for å engasjere frivillige, var at 
man hadde personlig oppfølging, veiledning og opplæring, blant annet 
om demens og kommunikasjon. 

• Kvalitetssikring. I arbeidet med å kvalitetssikre dagtilbudet under-
strekes følgende som viktig.

 -  Utarbeide kriterier for tildeling av plass i dagtilbudet og kriterier for 
avslutning av dagtilbudet.

 -  Etablere rutiner for rekruttering og motivering av brukere, hvem gjør hva!

 -  Avklare med hvem og hvordan man skal samarbeide i det øvrige 
 kommunale hjelpeapparatet. Hva skal dagtilbudet ha ansvar for og 
hva skal eksempelvis hjemmebaserte tjenester ha ansvar for når det 
gjelder oppfølging og samarbeid med bruker og pårørende. Avklare 
hvilken instans og hvilke personer som koordinerer tjenestene (fra 
kommunen)for brukerne og pårørende.

• Innhold i dagtilbud. Planlegge opphold og aktiviteter ut fra målsetting 
og målgruppens behov, innefor dagtilbudets rammer.

• Informasjons og rekrutteringsstrategi. Drøfte rekrutteringsstrategi 
og ulike måter for informasjon. Dagtilbudet må gjøres kjent i kom-
munens organisasjon, i lokalbefolkningen, blant potensielle brukere 
og deres pårørende. Ansatte i en kommune pekte på at «det tar tid å 
etablere forståelse og etterspørsel etter et nytt tilbud – ikke minst hos 
samarbeidspartnere. Viktig med informasjon til alle berørte parter i 
lokalsamfunnet». 
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Veien videre

Satsingen på dagtilbud gjennom Demensplan 2015 og arbeidet som er 
gjort i modellkommunene, har fått ringvirkninger. Det har vært kontakt 
med en rekke kommuner som nå er i gang med å etablere dagtilbud. 
Programmet har formidlet kunnskap om hva som er viktig å ta hensyn til 
ved opprettelse av dagtilbud, basert på arbeidet modellkommunene har 
gjort. Det er etablert kontakt mellom modellkommuner og nye  kommuner 
som vil starte dagtilbud.

Målet er at personer med demens i alle landets kommuner skal ha tilgang 
til et tilrettelagt dagtilbud. Utviklingsprogrammet har gitt erfaringer på 
at det går an å etablere dagtilbud både i små, mellomstore og store kom-
muner. En har sett at mange kommuner har behov for støtte og veiledning 
i planlegging, opprettelse og drift av tilbudene. Det må i tiden framover 
være viktig å bistå kommunene på dette området for å oppnå at hjemme-
boende personer med demens kan få kvalitativt gode tilbud utenfor insti-
tusjon og dermed forhåpentlig utsette innleggelse. I denne sammen hengen 
er dagtilbudets betydning som avlastning for pårørende av stor betydning. 

Erfaringen fra modellkommunene har avdekket områder som det er  viktig 
å kvalitetssikre og utvikle videre, spesielt tiltak som støtter pårørende. 
Hvilke tiltak og tjenester kommunen kan tilby pårørende og hvem i kom-
munen som skal ha ansvar for oppfølgingen, må diskuteres.

Erfaringene viste at i mindre kommuner (under 2500 innbyggere), varierte 
brukergrunnlaget, og av den grunn måtte dagtilbud organiseres på en 
fleksibel måte. I kommunene med innbyggerantall over 20.000, hadde 
flere kommuner mer enn ett tilbud til personer med demens, noen hadde 
differensiert tilbud til ulike målgrupper. Arbeidet med å spre informasjon 
om hva et dagtilbud er, blir viktig. Dagtilbud må bli kjent på en måte som 
gjør at både potensielle brukere og pårørende blir fortrolige med at dette 
er noe som kan være til hjelp.

Dagtilbudets kapasitet må vurderes videre. Et dagtilbud som gir tilbud tre 
dager eller mer synes å gi best støtte ut fra pårørendes vurdering. Dette 
betyr at tilbudet i mange kommuner bør økes. I programmet har dag-
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tilbudene gitt informasjon om driftskostnaden for dagtilbud, utvalget er 
lite. Dette området bør kartlegges i større omfang.

Videreføring av de gode tilbudene som er startet er en utfordring. Dag-
tilbud for personer med demens må sees på som en viktig del av en helhet-
lig tiltakskjede i kommunen sammen med tiltak som demensteam, tilbud 
til pårørende og øvrige kommunale hjelpetiltak. De kommunale demens-
teamene kan være hjørnesteinen i dette arbeidet. Arbeidsoppgavene til de 
kommunale demensteamene må defineres slik at de blir kommunenes 
kompetanseenheter om demens. Teamene skal bistå fastlegene i utredning 
ved mistanke om demens, de skal ha kontakt med pårørende gjennom 
hele forløpet av en demenssykdom og de skal være kommunens  «eksperter»  
når det gjelder å utvikle og drive nye og eksisterende hjelpetiltak for per-
soner  med demens og deres pårørende, herunder  etablering og drift av 
dagtilbud tilrettelagt for personer med demens.

For å drive arbeidet videre frem mot 2015, er det fortsatt viktig med opp-
følging på forskjellig måte fra sentralt hold. Fylkesmannsembetene har 
bidratt med nettverksbygging for ansatte i dagtilbud og bidratt med sti-
muleringsmidler til kompetanseheving, dette arbeidet er viktig å videre-
føre. Kompe tansesenteret har gjennom utviklingsprogrammet fått omfat-
tende kunnskap om opprettelse og drift av dagtilbud som kan videreføres 
til flere kommuner gjennom veiledning og kurs. Nettstedet Demensinfo.
no er en viktig arena for å spre kunnskap om gode dagtilbud som fins per 
i dag (www.demensinfo.no). 
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Etterord

Idet denne rapporten skal gå i trykken publiseres resultatene fra den 
nasjonale kartleggingen om tilbud til personer med demens i norske 
kommuner. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kompetanse senter 
for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og i nært samarbeid 
med landets fylkesmannsembeter. Det foreligger svar fra alle kommuner. 

Rapporten viser at tilbudet om tilrettelagt dagtilbud har økt. Det opplyses 
at i alt 3.257 personer med demens får et slikt dagtilbud, i 2007 var til-
svarende antall 2.351. Regner en at halvparten av alle med demens bor 
utenfor institusjon har dekningsgraden økt fra 6,8 prosent i 2007 til 9,3 
prosent. Nærmere 44 prosent av kommunene opplyser at de har et slikt 
tilbud mot 30 prosent i 2007. Frotsatt er det mest vanlig å plassere dag-
tilbud for personer med demens i sykehjem. Men kartleggingen viser at 
alternativ arena for dagtilbud, eksempelvis Inn på tunet / Grønn omsorg 
har har økt i antall fra fem til 26 i perioden 2007 til 2010-2011.

Ser en på antall plasser er det noe over 1.900, noe som betyr at i mange 
tilfelle vil brukere dele plasser. Over halvparten av kommunene med dag-
tilbud, har åpent fire eller flere dager i uken, gjennomsnittet er 3,5 dager. 
Dette betyr at mange av dem som får dagtilbud må nøye seg med få dager 
per uke.

I en pressemelding fra statsministerens kontor 7. april i år med over skriften 
Dagtilbud til 5000 mennesker med demens, heter det: 

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i sin tale til Arbeiderpartiets 
landsmøte en ny, øremerket ordning som skal bidra til utbygging 
av dagtilbud til mennesker med demens. Gjennom et dagtilbud kan 
mange tusen eldre få en bedre hverdag, sier Stoltenberg.  Regjeringen 
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vil neste år bevilge penger til kommunene slik at 5000 mennesker 
med demens kan få et aktivitetstilbud deler av uken. Dette skal 
følges opp og bygges videre ut i årene som kommer, frem mot en 
lovfesting av tilbudet. (Nr.: 62/11) 

I forbindelse med at resultater fra den nasjonale kartleggingen ble publi-
sert, sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en pressemelding 
(07.09.2011) der helse- og omsorgsministeren følger opp statsministerens 
løfter fra april: 

… Dessverre er fortsatt andelen hjemmeboende personer med 
demens som mottar et dagtilbud lav. Det er behov for et betydelig 
løft for å sikre dagaktivitetstilbud til denne brukergruppen. 
 Regjeringen vil derfor  etablere et øremerket tilskudd slik at inntil 
5000 personer kan få et  aktivitetstilbud deler av uken i 2012, sier 
Strøm- Erichsen. – Når tilbudet er bygget videre ut vil vi lovfeste 
kommunenes plikt til å tilby et dag aktivitetstilbud for personer 
med demens, legger hun til.
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VEDLEGG 1

Tabell V1.  
Atferdsmessige og psykiske symptomer i gruppen brukere som var i 
tilbudet ved prosjektstart og gruppen nye brukere, som slutter, gruppen 
som fortsetter i dagtilbudene.

Brukere som var i tilbudet Nye brukere

Brukere som 
fortsetter

første kartleg-
ging

n=80 (%)

Brukere som 
fortsetter

andre 
kartlegging 
n=80 (%)

Brukere 
som 

slutter
n=53 (%)

Brukere 
som 

fortsetter
Første 

kart legging
n=56 (%)

Brukere som 
fortsetter

andre 
kartlegging 
n=60 (%)

Brukere 
som slutter
n= 21 (%)

Agitasjon/aggresjon 24 (30) 30 (37) 25 (47) 16 (29) 20 (33) 9 (43)

Irritabilitet/labilitet 25 (31) 26 (32) 31 (59) 22 (39) 19 (32) 7 (33)

Depresjon 36 (45) 31 (39) 31 (59) 24 (34) 29 (48) 11 (52)

Angst 31 (39) 36 (45) 30 (57) 16 (29) 18 (30) 6 (29)

Apati 46 (58) 53 (66) 35 (66) 24 (43) 38 (63) 14 (67)

Vrangforestillinger 26 (33) 32 (40) 20 (36) 12 (21) 10 (17) 11 (52)

Hallusinasjoner 17 (21) 20 (25) 13 (25) 8 (14) 7 (12) 8 (38)

Søvnforstyrrelser 26 (33) 30 (40) 23 (43) 19 (34) 22 (37) 7 (33)

Avvikende motorisk atferd 18 (23) 18 (23) 15 (28) 12 (21) 14 (23) 7 (33)

Manglende hemninger 22 (28) 23 (29) 19 (36) 8 (14) 14 (23) 5 (24)

Oppstemthet 14 (18) 9 (11) 7 (13) 4 (7) 5 (8) 3 (14)

Appetitt/spiseproblemer 28 (35) 30 (37) 24 (45) 18 (32) 17 (28) 5 (24)

Vedlegg
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Tabell V2.  
Oversikt på bistand fra kommunen, antall brukere og antall timer pr uke for 
brukere som var i tilbudet ved prosjektstart og gruppen nye brukere, som 
fortsatte og sluttet.

Brukere som var i tilbudet Nye brukere

Første
kart- 

legging
fortsetter

n=81

Andre  
kart- 

legging
fortsetter

n=81

Brukere 
som sluttet

n=55

Første
kart legging
fortsetter

n=62

Andre  
kart- 

legging
fortsetter

n=62

Brukere 
som  

sluttet
n=21

Hjemmesykepleie (= %) 63 (78) 67 (83) 46 (84) 39 (64) 41 (66) 15 (71)

Gjennomsnittlig antall 

timer, minutter pr uke med 

hjemmesykepleie(=SD)

3:54

(3:09)

4:09

(3:23)

4:03

(2:55)

3:37

(2:19)

4:09

(4:16)

3:49

(3)

Praktisk bistand i hjemmet 

(= %)

42 (52) 44 (54) 29 (53) 22 (36) 21 (34) 6 (29)

Gjennomsnittlig antall 

timer, minutter per uke 

praktisk bistand (=SD)

1:18

(1:41)

1:22

(1:13)

0:50

(0:33)

2:09

(2:42)

1:49

( 1:36)

1:25

(0:39)
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Bakgrunnsopplysninger 

I beregningene av kostnadene er det tatt utgangspunkt i informasjonen 
fra 9 dagtilbud (utvalget) i perioden fra 15.09.08 – 15.09.09. Beregningene 
er basert på kostnadene ved drift av dagtilbud beliggende i Tradisjonell 
modell (sykehjem/ bo og omsorgssenter.) (n=9).

Informasjon om utvalget (n=9) tradisjonell modell,  
i driftsperioden 15.09.08 – 15.09.09

Gjennomsnitt Minimum Maksimum

Antall plasser pr dag 9,56 plasser 5 plasser 16 plasser

Antall dager åpent pr uke 4,78 dager 2 dager 7 dager

Transporttid pr dag 30 minutter 120 minutter

Åpningstid personalet til stede i 

tilbudet pr dag

7,3 timer 6,5 timer 9,2 timer

Åpningstid brukere fysisk er i 

dagtilbudet uten transport

6 timer 5, 2 timer 8,5 timer

Antall årsverk 2,38 1,2 4,45

Bemanningsfaktor 0,38 0,18 0,73

Antall kvm dagtilbudene har til 

disposisjon

126,72 kvm 72 kvm 225 kvm

Antall dager drift i prosjektperio-

den

242 dager 98 dager 357 dager

Totale kostnader 1 603 134 622 180 2 777 122

Kostnader per plass per dag 701 486 1270

Beregningsgrunnlaget 

Utgifter

1. Transportutgifter som omfatter kommunal transport og/eller transport utført av 

eksterne aktører(eks drosje)

2. Samlede lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter og feriepenger. Lønnsutgiftene er 

korrigert for refusjon av sykepenger i perioden.

Vedlegg

VEDLEGG 2
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3. Utgifter til kurs og annen kompetanseutvikling for personalet

4. Utgifter til mat

5. Andre direkte driftsutgifter 

6. Tradisjonell modell 

  Beregnet indirekte kostnader ved bruk av FDV modell. Statsbyggs FDV nøkkel 

(FDV står for Forvalting, Drift og Vedlikehold). I disse inngår følgende utgifter: 

energi, renhold, drift, tilsyn, vedlikehold og utskiftninger. Nøkkeltall oppgis inkl. 

alle off. avgifter (MVA m.m.) for forskjellige type bygg benyttet som «nøkkel» for 

beregning av de indirekte kostnadene. For bygningstype (NS 3457) sykehjem, 

er det et påslag på 730 kr/m2. Vi har beregnet FDV kostnader basert på antall 

dager i året med drift, se eget vedlegg for beregningsmodell FDV. 

7. Bemanningsfaktoren er beregnet ut fra totalt antall timer og antall plasser i  

forhold til totalt antall timer årsverk. Vi har beregnet personalets arbeidstid i  

100 % stilling til 37,5 timer per uke.

8. Vi har beregnet full utnyttelse av plassene

Inntekter

1. Eventuell egenbetaling er ikke medregnet. 
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Utviklingsprogrammet om dagtilbud og avlastningsordninger for personer  
med demens har fulgt utviklingen av dagtilbud i et utvalg på 28 kommuner 
over hele landet. I alt 34 dagtilbud har deltatt. Det er samlet informasjon om 
brukerne, og pårørende er intervjuet. Målet har vært å lære mer om hvordan 
etablere og drive tilrettelagte dagtilbud og beskrive gode modeller. Det er 
samlet informasjon om organisering og drift og gjort forsøk på å finne hold-
bare data om kostnader. 

Erfaringen fra programmet bekrefter at tilrettelagte dagtilbud er et viktig  
tiltak for å bedre livskvalitet for hjemmeboende personer med demens og 
deres pårørende. Det er viktig at tilbudet utvikles videre både kvalitativt og 
kvantitativt, og at tilbudet gis tidlig i sykdomsutviklingen. Resultater fra pro-
grammet tyder på at brukerne får tilbudet for sent og at mange tilbys  
for få dager per uke.
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