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Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
fikk i 2009 i oppdrag av Helsedirektoratet å gjen-
nomføre et utviklingsprogram om yngre personer 
med demens. Programmet som er en del av 
Demens plan 2015, har gitt en verdifull mulighet til 
å lære mer om hvordan det er å få en sykdom som 
fører til demens i en alder når mange fortsatt er i en 
yrkesaktiv del av livet. Arbeidet med programmet 
har gitt informasjon vi tror vil ha betydning både  
for helsepersonell og planleggere og være nyttig 
kunnskap for å utvikle gode tilbud for yngre 
personer med demens og deres pårørende. 

Denne rapporten tar utgangspunkt i de ulike 
sykdommene som fører til demens hos personer 
under 65 år, forekomst av disse og hvilke spesielle 
utfordringer de medfører både for pasient, familie 
og samfunn. Med bakgrunn i intervjuer med 
pasi enter, pårørende og helsepersonell, og kart-
legging av eksisterende tilbud både i spesialist-  
og kommunehelsetjeneste, samles erfaringene og 
munner ut i anbefalinger om hva som bør priori-
teres på de ulike områdene.

Vi takker Helsedirektoratet for et spennende 
oppdrag, og ser som et landsdekkende kompetanse-
senter fram til å være med å formidle erfaringene. 
Takk til seniorforsker Per Kristian Haugen, som med 
bakgrunn i sin lange erfaring på feltet har koordinert 
programmet med stø hand og utarbeidet denne 
rapporten. En stor takk til våre medarbeidere som 

har ledet de forskjellige delprosjektene i program-
met og bidratt med rapportering hvert på sitt felt; 
Linda Gjøra, Margit Gausdal, Torhild Holthe, Tor 
Atle Rosness, Maria Lage Barca og Aud Johannessen. 
Takk til medarbeidere ved Villa Enerhaugen, Oslo 
kommune; Fredvår Brovold, Anne Elisabeth 
Helleborg og Margareth Isaksen, som har bidratt 
med sine erfaringer med rådgivnings- og veiled-
ningstjeneste for yngre personer med demens og 
deres familier.

Ikke minst takk til alle som har stilt sine erfaringer 
til rådighet som pasienter, pårørende og helse-
personell. Uten dere ville ikke prosjektet kunne  
vært gjennomført. Takk også til programmets 
referansegruppe for mange nyttige innspill.

Vi håper rapporten leses av helsepersonell, adminis-
tratorer og beslutningstakere både i kommune- og 
spesialisthelsetjeneste, og at de anbefalinger som er 
gitt vil komme til nytte i videre utvikling av kvalitets-
messig gode tilbud for yngre personer med demens 
og deres pårørende. For mer inngående beskrivelse 
av erfaringene fra delprosjektene henvises til egne 
rapporter, se www.aldringoghelse.no

Tønsberg/Oslo, juli 2012

Knut Engedal   Arnfinn Eek
Professor dr. med.  Psykologspesialist 

Fag- og forskningssjef Daglig leder 

Forord
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Demens rammer ikke bare eldre mennesker. I 
Norge vil det anslagsvis være mellom 2.000 og 
3.000 personer under 65 år som har en demens-
sykdom. Årsakene til demens er de samme uavhen-
gig av om det dreier seg om yngre eller eldre 
personer. Likevel er det noen viktige forskjeller. 
Diagnosen er ofte vanskeligere å få stilt hos yngre 
fordi demens er langt sjeldnere hos personer under 
enn over pensjonsalderen. Dessuten vil ofte syk - 
dommen tre fram på en annen måte og oppleves 
annerledes for den som rammes og for familien. 
Dette er personer som fortsatt er i arbeid og ofte 
har omsorgansvar for mindreårige barn og 
ungdom. 

Som en del av Demensplan 2015 utlyste Helse-
direktoratet i 2009 et 3-årig utviklingsprogram om 
yngre personer med demens. Nasjonalt kompe-
tansesenter for aldring og helse fikk i mars 2009 i 
oppdrag å gjennomføre prosjektet. I programmet 
inngår intervju av yngre personer med demens, 
ektefeller og ungdom med en mor eller far med 
demens. Målet med intervjuene har vært å kart-
legge hvilke behov familiene har for informasjon 
og hvilke ønsker det er for hjelp og støtte. I 
programmet inngår også en undersøkelse om 
hvordan utredning av yngre personer med demens 
organiseres i spesialisthelsetjenesten og hvilke 
metoder og prosedyrer som benyttes for diagnosti-
sering og oppfølging. Det er videre foretatt en 

Forfatterens forord
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kartlegging av tilbud som er tilrettelagt for yngre 
personer med demens og deres familier. Program-
met inneholder også en utprøving av tekniske 
hjelpemidler.

Jeg vil først og fremst takke alle familiene som har 
vært villig til å være med i de ulike prosjektene. 
Det sier mye at mange av dem som deltok fortalte 
at de ønsket å være med for å bidra til at andre i 
samme situasjon som dem selv i framtida skal få et 
bedre tilbud. Også en stor takk for all hjelp til våre 
samarbeidspartnere i spesialist- og kommune-
helsetjeneste og for at vi har fått mulighet til å dra 
nytte av deres erfaringer. En spesiell takk til 
fagmiljøet på Villa Enerhaugen, Oslo kommune, 
ved Fredvår Brovold, Anne Elisabeth Helleborg og 
Margareth Isaksen.

Takk til Nasjonalforeningen for folkehelsen for 
godt samarbeid i prosjektperioden.

Prosjektlederne Linda Gjøra, Margit Gausdal, 
Torhild Holthe, Tor Atle Rosness, Maria Lage Barca 
og Aud Johannessen har gjort en imponerende 
innsats. De har utgjort en svært kreativ og driftig 
gruppe som det har vært inspirerende å få 
 samarbeide med!

Takk til programmets referansegruppe som har 
bidratt med gode og nyttige innspill gjennom hele 

prosjektperioden. Gruppa har bestått av Kristin 
Borg (Nasjonalforeningen for folkehelsen), Rigmor 
Furu (Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin), Kristin Aas Nordin (Blidensol 
sykehjem/SESAM), Anita Krokeide (Skjoldtunet 
sykehjem), Vigdis Jynge (NAV), Ingvild Saltvedt  
(St. Olavs Hospital), Per Erik Solem (NOVA), 
Benthe Westgaard (Fylkesmannen i Nordland) og 
Kjersti Wogn-Henriksen (Alderspsykiatrisk enhet 
Nordmøre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal 
HF). En spesiell takk til Christian Moulin som var 
pårørenderepresentant i referansegruppa. 

Takk til biblioteket på Kompetansesenteret ved Eva 
Anfinnsen og Vigdis Knutsen som har vært til stor 
hjelp i arbeidet med å finne aktuell litteratur i 
arbeidet med utviklingsprogrammet.

Endelig vil jeg takke professor Knut Engedal for 
gode faglige råd og daglig leder Arnfinn Eek for en 
stor innsats så vel faglig som språklig i ferdigstil-
lingen av rapporten.   

Tønsberg, juli 2012 

Per Kristian Haugen
Psykologspesialist 

Prosjektkoordinator
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KAPITTEL 1

innledning

Kort historikk
Det er ikke bare eldre mennesker som har demens, 
men også personer helt ned i 30 års alder 
De første undersøkelsene om demens som ble 
foretatt av Alzheimer (1907) og Kraepelin (1910) 
ble gjort av pasienter som stort sett var under 60 
år. I løpet av 1900-tallet flyttet fokuset på demens 
seg fra personer i arbeidsaktiv alder til nesten 
utelukkende å dreie seg om gamle mennesker.  
En kan undre seg over hvorfor denne endringen 
skjedde. En selvsagt forklaring er at demens 
forekommer mange ganger hyppigere hos gamle 
personer enn hos yngre. En annen forklaring er at 
yngre personer med demens av moderat og alvorlig 
grad gjennom 1900-tallet som oftest ble varig 
innlagt i psykiatriske institusjoner. Av den grunn 
fikk gruppa liten oppmerksomhet og oppfølgning. 

Det er først i de senere årene at fagmiljøene igjen 
har begynt å interessere seg for at demens fore-
kommer før pensjonsalderen. I Norge har dette 
sannsynligvis sammenheng med at terskelen for 
innleggelse ble betydelig hevet da antall plasser i 
psykiatriske sykehus og sykehjem ble redusert i 
løpet av 1980- og 1990-årene. Dette gjaldt også for 
yngre personer med demens. I dag finnes det 
omtrent ingen med denne diagnosen i psykiatriske 
institusjoner. Det kommunale hjelpeapparatet har  
i økende grad fått ansvar for en gruppe pasienter 

med demens som har behov for tilbud som sjelden 
er å finne i den ordinære behandlingskjeden.  

Begreper
En har tradisjonelt skilt diagnostisk mellom yngre 
og eldre personer med demens. Diagnosen senil 
demens ble brukt om personer som var over 65 år 
og presenil demens om dem som var under. Selv 
om skillet ved 65 år er beholdt i forskning, er dette 
mer historisk betinget enn faglig og vitenskapelig 
basert (Rosness, Haugen, Engedal 2011). 

I dag brukes som oftest betegnelsen yngre perso-
ner med demens (younger people with dementia) 
for gruppa under 65 år både i Norge og internasjo-
nalt. En vil i faglitteraturen også finne betegnelsen 
early onset dementia. Denne termen nyttes stadig 
hyppigere i internasjonale vitenskapelige artikler. 
En annen betegnelse er young onset dementia som 
nyttes av mange forskere om personer under 45 år 
med demens. På norsk har en med blandet suksess 
brukt betegnelser som personer med tidlig 
demensdebut eller demens før pensjonsalderen. 
Den første blir lett forvekslet med demens i tidlig 
fase uavhengig av alder, og sistnevnte betegnelse er 
problematisk fordi tidspunktet for pensjonering er 
høyst vekslende fra person til person. Vi har derfor 
valgt å holde fast på betegnelsen yngre personer 
med demens.
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Hva er spesielt for yngre …?
Sammenlignet med eldre er det noen viktige 
forskjeller når yngre personer får demens. Mange 
befinner seg fortsatt i arbeid, har en ung kropp og 
behov for å delta ute i samfunnet. For ektefelle 
eller samboer vil sykdommen også få store konse-
kvenser. En opplever at ens nærmeste får en 
sykdom uten mulighet for behandling, som 
resulterer i alvorlige endringer i intellekt og 
væremåte. Sykdommen betyr for ektefellen at 
framtidsplaner må revideres, roller i familien 
endres og økonomien blir trangere for mange.  
I tillegg til omsorgen for personen med demens  
vil den friske ektefellen få ansvaret alene for barn 
og ungdom. Ofte kan det også være gamle foreldre 
og svigerforeldre som trenger hjelp. 

Demens er vanskeligere å fange opp hos yngre, 
fordi tilstanden er langt sjeldnere enn blant de 
eldste aldersgruppene, og fordi de tidligste sympto-
mene kan avvike noe fra det man observerer hos de 
eldste. Når personer under 65 år mangler over-
skudd, blir passiv, har vansker med å konsentrere 
seg og får problemer med å fungere i jobb, er ikke 
demens det omgivelsene først tenker på. Høyt 
arbeidspress, krav om å følge med i teknologisk 
utvikling og problemer på hjemme banen, kan for 
de fleste resultere i at arbeidsevnen blir redusert  
og at humøret veksler, uten at dette skyldes en 

begynnende demenssykdom. Det er i mange 
tilfeller helsepersonell som ikke arbeider med 
eldre, som først vil møte yngre personer med 
demens i startfasen. Disse kjenner ofte ikke til hva 
slags kognitive symptomer og endringer i være-
måte og personlighet som er karakteristiske ved 
demens.  

Det viktig å være klar over at eldre og yngre har  
de samme demenssykdommene og behovet for 
grundig diagnostikk og god miljøbehandling er 
like viktig for den unge pasienten som for den 
eldre. Det er ubetinget et stort behov for å rette 
mer oppmerksomhet på hva yngre personer med 
demens og deres familier trenger av tiltak, hjelp  
og støtte, uten at dette resulterer i at aldersgrupper 
settes opp mot hverandre. 
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I Norge er det ikke foretatt undersøkelser av fore  - 
komst (prevalens) av demens før 65 år. Anslag over 
hvor mange det dreier seg om i vårt land, har basert 
seg på studier som er foretatt i internasjonalt, 
spesielt i Storbritannia, USA, Japan og Australia. 
Dette er undersøkelser hvor en for å beregne 
forekomst, har benyttet metodikk som bygger på 
registrering av personer som allerede er fanget opp 
og diagnostisert av hjelpeapparatet (Kokmen et al. 
1989, Newens et al. 1993, Harvey 2003). En har 
spesielt støttet seg på en større engelsk kartlegging 
som Richard Harvey og medarbeidere (2003) 
foretok i London. Denne studien viste at forekom-
sten av personer som var mellom 45 og 64 år og 
som har fått stilt diagnosen demens, var fra 80 til 
120 per 100.000 innbyggere. Ut fra disse tallene vil 
det i Norge være mellom 1.200 til 1.500 personer 
under 65 år som har blitt diagnostisert og fått stilt 
diagnosen demens. 

Disse overslagene vil imidlertid være betydelig 
lavere enn den faktiske forekomsten i befolkningen, 
fordi beregningene bare bygger på den andelen 
som allerede er blitt diagnostisert av hjelpe-
apparatet. En må i tillegg regne med et ukjent 
antall personer med demens som ikke er fanget 
opp og diagnostisert. En vet at mange får stilt 
diagnosen lenge etter at sykdommen har startet.  
I en norsk undersøkelse av personer under 65 år, 
fant en at det tok i gjennomsnitt tre år fra familien 

første gang søkte hjelp for å finne årsaken til 
kognitiv svikt, til demensdiagnosen ble stilt. I en 
sammenstilling av svenske og norske undersøkel-
ser publisert i 2008, finner en at for personer med 
demens ved Alzheimers sykdom tok det i gjennom-
snitt 39 måneder, og ved frontotemporallapps-
demens 59 måneder, fra de første symptomene til 
diagnose ble stilt (Rosness, Haugen, Passant og 
Engedal 2008). 

I noen undersøkelser har en antydet at det kun er 
omlag en firedel av alle personer med demens 
under 65 år, som er kjent og diagnostisert av 
hjelpeapparatet (Hofman et al. 1991, Woodburn 
1999). Svenske offentlige utredninger opererer 
med et tilsvarende overslag. Her hevdes det at det 
er mellom 8.000 og 9.000 personer med demens 
under 65 år i Sverige (Socialdepartementet, 2003; 
Socialstyrelsen, 2009). Dette ville indikere en 
forekomst på omlag 4.000 i Norge. Grunnlaget for 
disse anslagene er imidlertid uklare.

Årsaken til at en fram til de aller siste årene stort 
sett har bygd på metodikk som kun inkluderer dem 
som allerede er diagnostisert, er at studier som baseres 
på kartlegging av utvalg i normalbefolkningen, vil 
være svært ressurskrevende (Hofman et al. 1991).  
I en av de bredest anlagte prevalensstudiene av 
demens i Norden, ble noe over 6.000 personer 
undersøkt (Sulkava et al. 1985). En fant 16 med 

KAPITTEL 2

Forekomst
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denne diagnosen som var under 65 år. Et så lavt 
antall gir ikke grunnlag for å generalisere til 
befolkningen generelt hva angår forekomst.

I løpet av de siste årene er det publisert nye studier 
basert på metaanalyser av en rekke internasjonale 
forekomstundersøkelser av demens i Nord-Amerika 
og Europa. Disse undersøkelsene bygger til 
sammen på store utvalg av normalbefolkningen 
(Ferri et al. 2006, Fratiglioni et al. 2007). Når det 
gjelder yngre personer med demens er spesielt 
gruppene mellom 60 og 64 år godt dokumentert i 
disse studiene. For aldersgruppene under 60 år er 
studiene mer usikre. 

På bakgrunn av disse kartleggingene anslås 
forekomsten av demens i aldersgruppa 60-64 år til 
å være fra 500 til 700 per 100.000 innbyggere 
(Ferri et al. 2006, Fratiglioni et al. 2007). I den 
tidligere nevnte undersøkelsen av Harvey ble det 
funnet betydelig færre i denne aldersgruppen. 
Harveys tall for tilsvarende aldersgruppe var bare 
166 per 100.000 innbyggere. Det var i hans 
undersøkelse nesten like mange pasienter med 

demens i aldersgruppa 55-59 år som i gruppa 
60-64 år (figur 2.1). Fordi forekomsten av demens 
øker betydelig fra 60 års alder, er det grunn til å 
stille spørsmål om ikke Harveys tall for gruppa 
60-64 år er alt for lave. I tillegg til ulik metodikk 
og ulike utvalg, kan mye av forklaringen på 
forskjellene være at en i de nyere studiene til 
Fragtiglioni og Ferri i større grad har fanget opp 
personer i begynnerfasen av sykdommen enn det 
Harvey gjorde.
 
På grunnlag av undersøkelsene til Fragtiglioni og 
Ferri for aldersgruppa 60-64 år, sammen med 
undersøkelsene til blant andre Kokmen et al. 
(1989), Newens et al. (1993) og Harvey (2003) for 
gruppene under 60 år, kan en grovt anslå at det i 
Norge er fra 2.000 til 3.000 personer under 65 år 
med en demenssykdom. Sannsynligvis har bare 
noe over halvparten av disse fått stilt diagnosen og 
er kjent av hjelpeapparatet. Dette vil bety at fra tre 
til fem prosent av alle som har en demenssykdom 
vil være under 65 år.  

Når en med utgangspunkt i forekomsttall beregner 
behov for tiltak, er det viktig også å være oppmerk-
som på personer som fikk sin demens før 65 år og 
har blitt eldre. Selv om man passerer 65 år vil 
problematikken for disse som gruppe være 
annerledes enn for majoriteten av dem som får sin 
demens senere i livet, for eksempel 80 år og over. 
Det er derfor viktig at man ved etablering og drift av 
tilbud er mer opptatt av behov for type tiltak enn 
av å skille tilbudet etter alder. Se under anbefalinger 
senere.
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Figur 2.1. 
Forekomst av demens (per 100.000) i ulike  
aldersgrupper. 
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Figur 3.1.  
Yngre personer med demens. Fordeling av demenstyper i ulike studier (prosent).  
(Harvey 2003, Snowdon 2011, Panegyres, Frencham 2000, Shingagawa 2007, McMurtray 2006, Haugen 2004)

Årsakene til demens hos yngre er mange. I littera-
turen er det stor variasjon mellom internasjonale 
studier når det gjelder forekomsten av ulike typer 
demens hos de yngste gruppene. Dette har blant 
annet sammenheng med at det er brukt forskjellige 
diagnostiske metoder og at utvalgene er ulikt 
rekruttert. Det er heller ikke enighet blant fagfolk 
om hvilke sykdommer som skal inkluderes. Til 
tross for forskjeller i metoder og utvalg viser 
undersøkelsene at fordelingen i diagnosegrupper 
er noe annerledes hos yngre med demens enn hos 
eldre med denne tilstanden. 

Alzheimers sykdom
Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til den 
kognitive svikten både hos yngre og eldre med 
demens. Hos yngre personer med demens er 
andelen med Alzheimers sykdom imidlertid lavere 
enn hos de eldre. En annen forskjell er at yngre 
oftere har frontotemporal demens. I studier finner 
en at mellom 25 og 45 prosent har demens ved 
Alzheimers sykdom, mens anslagene for fronto-
temporal demens varier fra 12 til 40 prosent (figur 
3.1). I en norsk undersøkelse fant en at 40 prosent 
av pasientene hadde demens ved Alzheimers 

KAPITTEL 3

Sykdommer som gir demens

Rapport Demens før 65år Småskrift.indd   11 29.08.12   11.25



12

sykdom og 17 prosent hadde frontotemporal 
demens (Haugen 2004). Tilsvarende fordeling av 
demensårsak for personer over 65 år, er at opp mot 
to tredjedeler har Alzheimers sykdom og bare to til 
fire prosent frontotemporal demens (Engedal, 
Haugen 2010).

Demens ved Alzheimers sykdom forekommer svært 
sjelden for de aller yngste gruppene med demens, 
under 45 års alder. I en større under søkelse av 235 
pasienter under 45 år med demens, fant en at bare 
fire personer (to prosent) hadde demens ved 
Alzheimers sykdom (Kelley et al. 2010). Samtidig 
er denne demensformen nesten like hyppig som 
alle de andre demenssykdommer til sammen, i 
aldersgruppa mellom 60 og 64 år (Harvey 2003, 
Haugen 2004) (Figur 3.2).

Symptombildet ved demens ved Alzheimers 
sykdom kan komme til uttrykk på en noe annen 
måte hos yngre enn eldre. Skadene hos yngre er i 
tidlig fase mer lokalisert til avgrensede områder i 
tinning- og isselapp. Dette har til resultat at i 

tillegg til hukommelsessvikt, vil det i begynner-
fasen ofte være markerte endringer i språkforstå-
else, regneevne, skriving og fungering i praktiske 
gjøremål. Det viser seg at for yngre med demens 
ved Alzheimers sykdom, er slike endringer de 
første kognitive tegn pårørende har registrert hos 
en av tre pasienter. Dette er tilfelle for bare én av 
tjue over 65 år, hvor nesten alle har hukommelses-
svikt som første kognitive tegn på demenssykdom 
(Koedam et al. 2010).

Yngre med demens ved Alzheimers sykdom er 
oftere preget av depressive symptomer. I en norsk 
studie fant en at to av tre yngre med demens hadde 
mild til moderat grad av depresjon (Rosness, Barca, 
Engedal 2010). I tidlig fase vil dessuten mange 
oppleve angst, være mindre interessert i å ha sosial 
omgang med familie og venner, og slutter med 
aktiviteter som en før har satt pris på å holde på 
med. Hallusinasjoner, mistenksomhet og sterk uro 
opptrer gjerne først senere i sykdomsforløpet. 
 

Frontotemporal demens
Frontotemporal demens er den demensformen 
som det synes å være vanskeligst å diagnostisere. 
Dette kan ha sammenheng med at det i tidlig fase 
av sykdommen ikke alltid er hukommelsesproble-
mer, vansker med å utføre daglige aktiviteter eller 
språksvikt. Typiske kognitive endringer i tidlig fase 
kan være svikt i eksekutive funksjoner i form av 
manglende initiativ, redusert evne til planlegging 
og problemløsning.
 
Frontotemporal demens gir i tillegg til svikt i 
intellektuelle funksjoner, betydelig endring i 
atferd. Pasientene har gjerne manglende innsikt og 
er ukritiske. Ofte er det redusert evne til å styre og 
kontrollere handlinger, problemer med impuls-
kontroll og bortfall av sosiale hemninger. Noen 
pasienter kan være utagerende og urolige, mens 
andre er preget av passivitet og tiltaksløshet. 
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Figur 3.2:  
Aldersfordeling av demenssykdommer under  
65 år. (Haugen 2004)
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Veksling mellom utagering og initiativløshet kan 
ofte forekomme hos samme pasient. For pårørende 
kan endringene i væremåte oppleves som svært 
vonde. Det er spesielt problematisk at det ofte tar 
lang tid før diagnose stilles. Dette betyr at mange 
pårørende opplever store endringer i atferd, uten å 
vite hva årsaken er. 

Frontotemporal demens er den hyppigst forekom-
mende demensdiagnosen før 50 års alder (Harvey 
2003), og dette betyr at denne gruppa ofte har barn 
under 18 år når sykdommen starter. Mindreårige 
vil oppleve at mor eller far endrer seg dramatisk i 
væremåte, blir ukritiske og mangler sosiale hemninger 
uten at en forstår hvorfor forandringene skjer. 

Vaskulær demens
Vaskulær demens er som oftest forårsaket av 
cerebrovaskulære hendelser. Symptombildet 
veksler fra pasient til pasient avhengig av hvor 
hjerneskaden er lokalisert. Hos yngre vil en ofte se 
en type vaskulær demens med subkortikale hjerne -
organiske utfall som resulterer i redusert tempo 
både i motorikk og tankegang. Hukommelsen er 
gjerne preget av vansker med å gjenkalle (å huske 
uten hjelpemiddel og stikkord). Gjenkjenningsevne 
og språkfunksjon er som oftest intakt i tidlig fase 
av sykdommen. Mange av pasientene endrer atferd 
og blir deprimerte og engstelige. Noen kan etter 
hvert bli mistenksomme og få visuelle hallusina-
sjoner. 

Andre demenssykdommer
Huntingtons sykdom starter som oftest i 30 til 50 
års alder og varer i gjennomsnitt i 15 år, noen 
ganger betydelig lenger. Det er en arvelig sykdom. 
Det er anslagsvis 250 personer i Norge med denne 
sykdommen (Heiberg 2008). I gjennomsnitt vil 50 
prosent av barna til en pasient med Huntingtons 
sykdom også få sykdommen. Ufrivillige bevegelser i 

overkroppen forekommer hos et flertall av pasien-
tene, men ikke hos alle. Vanlige kognitive sympto-
mer er hukommelsesproblemer og konsentrasjons-
vansker. Pasienter med denne sykdommen kan 
oftere bli irriterte, urolige og utagerende. 

Alkoholrelatert demens er som oftest forårsaket av 
akutt mangel på vitamin B1 (tiamin). Dersom 
pasienten ikke behandles tidsnok, vil en kunne få 
en varig mental svikt med redusert hukommelse 
og desorientering for tid (Wernicke-Korsakoffs 
 syndrom). Språkevnen er som oftest godt bevart og 
det er mindre vansker med å utføre daglige 
oppgaver. Noen pasienter konfabulerer, det vil si 
finner opp historier for å kompensere for redusert 
hukommelse. 

Demens ved Creutzfeldt-Jacobs sykdom er en av 
flere sykdommer som har sammenheng med 
smittsom prionsykdom (en type proteiner). En 
kjenner til fire ulike prionsykdommer som kan 
ramme mennesker. Creutzfeldt-Jacobs sykdom er 
den mest kjente og hyppigst forekommende. 
Vanlige symptomer er redusert hukommelse og 
orienteringsevne, tap av balanse og koordinering 
samt psykotisk atferd med hallusinasjoner. Syk-
dommen utvikler seg raskt og fører til død, som 
oftest i løpet av et par år. Selv om prionsykdommer 
er svært sjeldne (et nytt tilfelle per en million 
personer hvert år) har det vært stor oppmerksom-
het internasjonalt rundt slike demensformer.  

En gruppe som kan få demens i ung alder, er 
personer med Downs syndrom. En høy andel av 
denne gruppa utvikler demens, spesielt etter 50 års 
alder. Det er vært lite samarbeid mellom de kliniske 
miljøene innen habilitering og enheter som driver 
med demensutredning. Resultatet er personer med 
Downs syndrom ikke alltid får det tilbudet de har 
krav på både hva angår diagnostisering og tilrette-
lagte bo- og aktivitetstilbud.
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Undersøkelser viser at yngre personer med demens 
har en betydelig forkortet levetid, de fleste lever 
fem til ti år etter at diagnosen er stilt. Det er også 
observert i noen studier raskere sykdoms forløp hos 
yngre personer med demens ved Alzheimers 
sykdom enn hos eldre (Rosness, Haugen, Engedal 
2011). Samtidig er det store individuelle forskjeller. 
Dette gjelder spesielt ved frontotemporal demens 
hvor sykdomsforløpet kan variere svært. 
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Personen selv
Det er en stor psykologisk belastning forbundet 
med å befinne seg midt i livet og oppleve at en ikke 
lenger fungerer som før (Woods 1999). En livs-
situasjon hvor en person med demens går hjemme 
uten oppgaver og aktiviteter, er negativ for så vel 
psykisk som fysisk helse. Det har etter hvert blitt 
gjennomført noen studier der en har spurt yngre 
personer med demens om hva de ønsker seg av 
aktiviteter og tiltak. Yngre personer ønsker å delta 
i aktiviteter i samfunnet og være sammen med 
personer på egen alder. En ønsker å drive med det 
en kjenner fra før, være mest mulig selvhjulpen og 
ikke oppleve å være til byrde. (Beattie et al. 2004, 
Beard 2004, Clare et al. 2005, Harris, Keady 2008)
Omtrent to tredjedeler av dem som får en demens-
sykdom før 65 år, er i arbeid på tidspunktet 
sykdommen starter. De fleste er ute av arbeidslivet 
når diagnosen stilles. Konsekvensen av ikke lenger 
å være i arbeid, er at en går glipp av mulighet til 
sysselsetting og mister det sosiale miljøet som 
arbeidsplassen representerer. Noen vil oppleve at 
familien utenfor kjernefamilien og venner ikke 
lenger tar kontakt. 

Mange kvier seg for å bli konfrontert med egen 
svikt i vanlige sosiale sammenhenger. Det å 
oppleve å komme til kort i møte med andre, kan 
føre til at de trekker seg tilbake fra kontakt med 

KAPITTEL 4

Å få av demens i yngre år 

Figur 4.1.  
Sosiale endringer ved demens hos yngre 
personer.
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venner, foreninger og aktiviteter utenfor hjemmet. 
Beskjeftigelse reduseres dramatisk og det blir den 
nærmeste familien som utgjør det sosiale nett-
verket (figur 4.1).
 
I tidlig fase av sykdommen er flertallet av personer 
med demens bevisst sin egen svikt og har helt eller 
delvis innsikt i sykdommen. I en dansk undersøk-
else (Vogel et al. 2004) ble en gruppe med demens 
ved Alzheimers sykdom i tidlig fase undersøkt for å 
se om de hadde forståelse av sine plager. I alt fire 
av ti ble vurdert å ha full forståelse av sykdommen 
og fire av ti hadde delvis forståelse. De fleste synes 
altså å møte sykdommen med åpne øyne. I en 
annen studie fant Cheston og Bender (1999) at to 
år etter at diagnosen demens ved Alzheimers 
sykdom var diagnostisert, hadde kun en tredel fått 
svekket forståelse, mens faktisk ti prosent ble 
vurdert å ha en bedre forståelse enn to år tidligere. 
Disse undersøkelsene kan tyde på at innsikt for 
mange kan opprettholdes i flere år etter at diagno-
sen er stilt. 

Innsikt i sykdommen vil veksle mellom ulike 
demenstyper. Gruppa med frontotemporal demens 
vil for eksempel som oftest tidlig i sykdomsutvik-
lingen ikke ha forståelse av egen svikt. Likevel vil 
de fleste med demens i tidlig fase, uavhengig av 
sykdomsinnsikt, oppleve egen svikt og reagere der 
og da på at en ikke lenger fungerer i kjente 
situasjoner som en vet en «burde» mestre uten 
vanskelighet. 

En 55 år gammel mann med redusert 
sykdoms innsikt, hadde nylig fått diagnosen 
frontotemporal demens. Han opplevde foran 
kassa i kolonial butikken der han pleide å 
handle, at han ikke greide å få fram de riktige 
pengesedlene. Det endte med at vedkommende 
som satt i kassa ble meget irritert. Hun snudde 
seg oppgitt til den lange køen bak kassa, pekte 

oppgitt med fingeren på pannen sin og tok 
deretter ut penger av lommeboka til mannen. 
Han husket denne episoden flere måneder 
etterpå og gikk aldri mer til butikken alene.

Demensutviklingen bringer med seg opplevelse av 
avmakt og smertefulle belastninger i selvopple-
velse, identitet og relasjoner med andre. Tidlig i 
demensutviklingen vil angst, depresjon, irritasjon, 
sårbarhet for å bli blottstilt, senket selvsikkerhet 
og redusert initiativ, først og fremst ha å gjøre med 
opplevelse av svikt. Redusert initiativ kan for 
eksempel være uttrykk for manglende oversikt 
over situa sjonen en befinner seg i og usikkerhet 
om en vil lykkes med det som skal gjøres. Mange 
vil i tidlig fase av sykdommen miste førerkortet og 
oppleve tap av selvstendighet og frihet av den 
grunn. 

Når jeg møter noen som behandler meg som et 
barn eller snakker unormalt høyt til meg, føler 
jeg meg ydmyket og blir sint, og jeg blir lei 
meg og trekker meg unna folk. 

Opplevelse av ikke å være til nytte, av å komme til 
kort i sosiale sammenhenger og av å ha en sykdom 
som bare blir verre, rammer sannsynligvis selvføl-
else og identitet enda hardere hos en ung person 
med demens enn hos en gammel. Det er vanskelig 
for en ung å si til seg selv og andre at «Jeg har da 
arbeidet nok her i livet» eller «Det er da vel 
naturlig å bli glemsk i min alder?».

Fra å være selvstendig og frisk, blir en avhengig av 
andre og mottaker av hjelp. Det er derfor viktig å 
kunne drive med aktiviteter, gjerne sammen med 
andre, hvor det legges opp til normale og kjente 
gjøremål som personen med demens fortsatt 
opplever å kunne mestre og ha glede av. Så lenge 
man ikke har behandling som kurerer sykdommen, 
er utfordringen å legge forholdene til rette, slik at 
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personer med demens kan ha et så bra liv og en så 
god hverdag som mulig. Den som har demens har 
glede av samvær med dem han er glad i og å ha 
mulighet til å delta i aktiviteter for kropp og sjel 
som en liker å drive på med (Figur 4.2). 

Familie og venner
Demenssykdom rammer ektefelle, barn, foreldre, 
venner og arbeidskamerater. Perioden i tida før og 
etter at diagnosen er stilt, er en spesielt sårbar fase 
for hele familien. De nærmeste vil få en første 
gryende mistanke og tvil om at noe er blitt 
annerledes. Har det noe med meg å gjøre? Er det 
noe galt i ekteskapet vårt? Er det noe jeg gjør som 
mamma eller pappa blir sint eller lei seg for? 

Etter hvert kommer frykten for at noe er alvorlig 
galt og gapet mellom realiteter og ønsketenkning 
kan øke. I blant dekker familiene over svikten både 
for seg selv og andre. Det er svært vanskelig å 
akseptere at ektefelle, mor eller far har fått en 
sykdom som man forbinder med gamle mennesker 
(Sperlinger, Furst 1994). Spesielt kan det virke 

som pårørende til yngre med demens er mer 
belastet når de må forholde seg til utfordrende 
atferd og personlighetsendring, spesielt i sammen-
heng med frontotemporal demens (Riedijk et al. 
2006). 

I tillegg til byrden som er knyttet til omsorg og 
opplevelse av hvordan sykdommen berører ens 
nærmeste, kan belastningen øke ved at familiene 
får økonomiske problemer. Reduserte arbeidsinn-
tekter kan gi vansker med å opprettholde leve-
standard og å betjene lån. Dette er spesielt proble-
matisk for mange familier i perioden før en sikker 
diagnose blir stilt og det kan søkes om uføre-
pensjon. Det er også tungt for pårørende å oppleve 
at hjelpeapparatet ikke har egnede hjelpetiltak for 
personen med demens og for en selv. Høy omsorgs-
belastning hos pårørende kan føre til for tidlig 
flytting til heldøgnstilbud (Freyne et al. 1998, Arai 
et al. 2007, Boutoleau-Bretonnière et al. 2008). 

Det er viktig for pårørende at personer i hjelpe-
apparatet har tid å lytte. Pårørende har behov for 
råd og veiledning og å få støtte på det en allerede 

Figur 4.2.  
Demensutvikling og kampen for selvfølelsen
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har funnet som løsninger i omsorgen. Mange 
ektefeller og barn gjennomlever sterke følelser av 
sorg, depresjon og fortvilelse, spesielt om utviklingen 
har vært rask (Rosness, Mjørud, Engedal 2011, 
Kaiser, Panegyres 2007). Det betyr å miste kjæresten, 
mor eller far eller som for gamle foreldre, å tape 
sitt barn. Det sosiale livet, felles framtid, ferie-
turene og kafébesøkene sammen, alt er endret.

Roller og relasjoner i familien forandres. For 
mange pårørende har forholdet til personen med 
demens utviklet seg fra nærhet, gjensidig empati 
og forståelse til en relasjon hvor den friske av 
ektefellene i økende grad får en omsorgsrolle. 
Konsekvensen kan være opplevelse av dårlig 
samvittighet, skyldfølelse og sinne. At den ene 
parten blir redusert medfører også endringer i 
rollefordelingen i oppdragelsen og ansvaret for 
barn og ungdom i familien. 

For personer utenfor den aller nærmeste familien 
kan det være vanskelig å forstå at noe er galt fatt. 
Personen med demens framtrer som fysisk frisk og 
en forventer ikke hukommelsesproblemer i 50-års 
alder. Mange med lett og moderat grad av demens 
kan framtre normalt i en overfladisk kontakt, selv 
om de svikter alvorlig i daglige oppgaver hjemme. 
Noen ektefeller og barn opplever derfor å få 
reaksjoner på at de overdriver problemene. 
Utenforstående tviler på demensdiagnosen og 
sender kanskje signaler om at problemet ikke bare 
skyldes den syke. Det er ektefellen eller barna som 
ikke stiller nok opp, overreagerer og burde ta seg 
sammen. Slike signaler oppleves som sårende for 
de nærmeste som allerede er sterkt følelsesmessig 
belastet. Dersom slike reaksjoner også formidles 
fra personer i hjelpeapparatet som fastlegen eller 
hjemmesykepleien, kan dette få svært negative 
følger for de nærmeste som vil kunne oppleve at  
de ikke blir trodd.   

I tillegg til omsorgen for personen med demens, vil 
den friske ektefellen få ansvaret alene for barn og 
ungdom i familien. Noe over en firedel av dem som 
får en demenssykdom før 65 års alder har barn 
under 18 år på tidspunktet sykdommen starter 
(Van Vliet et al. 2011, Haugen 2004). Flere ung-
dommer er på grunn av mors eller fars demenssyk-
dom i en vanskelig livssituasjon. Tidlig demens hos 
en av foreldrene kan bryte inn i tenåringens vei fra 
barn til å bli voksen. De kan oppleve at en av 
foreldrene endrer seg uten å forstå hvorfor eller bli 
forvirrede og redde når beskjeder og avtaler ikke 
huskes. Mange barn og ungdommer vil få dårlig 
samvittighet når de har reagert med sinne, sagt 
noe en angrer på eller føler seg flau når venner 
møter mor eller far som glemmer og opptrer 
besynderlig. Mange barn vil ha problemer i form av 
konsentrasjonsvansker og redusert trivsel og 
selvfølelse (Luscombe et al. 1998). Noen ungdommer 
opplever også store samværskonflikter med den  
av foreldrene som har en demenssykdom. Dette 
gjelder spesielt der hvor barna har en far eller  
mor med frontotemporal demens.

Måten barn og ungdom reagerer på at en av 
foreldrene har blitt mentalt redusert, kan ha 
sammenheng med hvor gamle barna er (Luscombe 
et al. 1998, Beach 1994). Barn under tenårings-
alderen vil sterkere oppleve å miste den trygge 
støtten fra en av foreldrene. Mange barn vil føle 
sinne og bebreide faren eller moren med demens 
for ikke å være interessert eller glad i dem. Noen 
vil oppleve at det er de som er skyld i problemene, 
fordi de har vært uskikkelige og vanskelige. Eldre 
barn i tenårene vil oftere lide sammen med og ha 
bedre innsikt i hva som er i ferd med å skje med 
mor eller far. 
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«Pappa begynte å bli dement da jeg var 11 eller 
12 år gammel. Jeg kunne ikke akseptere at han 
ikke var som før - en god og trygg pappa som 
jeg beundret og støttet meg på. Pappa ble fjern 
og var ikke lenger interessert i hva jeg gjorde i 
det daglige og på skolen. Etter hvert begynte 
jeg å reagere med sinne. Det ble mange 
episoder med kjefting og ubehageligheter 
mellom meg og pappa. Jeg oppfattet han som 
dum, at han var likeglad med alt og at han 
ikke lenger var glad i meg. Etter hvert som han 
ble dårligere ville jeg ikke at han skulle være 
sammen med meg utenfor hjemmet fordi han 
gjorde så mange rare ting. Nå er jeg 18 år og 
når jeg ser tilbake forstår jeg at dette nok såret 
han veldig mye.» 

Barn og ungdom som har foreldre med demens har 
et særlig behov for oppfølging. God og tett oppfølg-
ing er spesielt av betydning i de tilfellene hvor barn 
bor alene sammen med den av foreldrene som har 
fått demens. 

Det er viktig at de unge får mulighet å uttrykke 
tanker, forestillinger, følelser og oppfatninger. De 
vil kunne ha god nytte av kontakt med jevnaldrende 
i samme situasjon. Fordi relasjonen mellom barna 
og den som har fått demens endrer seg i hverdagen, 
er det spesielt viktig med innspill og ideer til 
aktiviteter som de fortsatt kan gjøre sammen.

Også når begge foreldrene fortsatt bor sammen, er 
det viktig at hjelpeapparatet er oppmerksomme på 
hvordan den friske av foreldrene mestrer ivareta-
kelsen av barna. I familier hvor det både er 
ungdommer og mindreårige barn, kan det være at 
den friske av foreldrene har så store omsorgsopp-
gaver for ektefellen og for de mindreårige barna, at 
de ikke har overskudd til å ta vare på ungdommene. 

Mange ektefeller og barn er naturlig opptatt av 
risikoen for at nye medlemmer av familien i 
framtida kan få demens. Dette er ikke minst 
aktuelt i familier der det er en familiehistorie med 
mange tilfeller av demens i tidligere generasjoner. 
Hvis de ønsker det, er viktig å kunne tilby disse 
familiene genetisk veiledning. Samtidig er det 
viktig å slå fast at de aller fleste tilfeller av demens 
hos yngre oppstår sporadisk og ikke har noen kjent 
genetisk årsak (Rosness, Haugen, Engedal 2011).
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Utredning
Perioden før demensdiagnosen blir stilt, kan være 
svært vanskelig for alle i familien. Selv om det kan 
være traumatisk å få vite at en har en sykdom som 
forbindes med alderdom og som det ikke finnes 
behandling for, vil det også kunne være en belast-
ning ikke å kjenne årsaken til endringene som har 
funnet sted (Pipon-Young et al. 2011). Diagnosti-
sering betyr at en får en forklaring og bekreftelse 
på at det er en sykdom. Diagnose og vurdering av 
hvilke konsekvenser demenssykdommen fører med 
seg, er viktig for å kunne fatte vedtak, iverksette 
riktige hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av 
personer med demens og deres pårørende. For 
personer med demens vil en tidlig diagnostisering 
gi muligheter til tidsnok å gjøre viktige disposi-
sjoner som for eksempel å skrive testamente, mens 
man fortsatt er i stand til å gjøre slike vurderinger 
(Helsedirektoratet 2007).

For dem som er i arbeid kan avklaring av årsak til 
svikt gi større forståelse på arbeidsplassen for 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver slik at en fortsatt 
kan være i jobb eller når det er aktuelt, bidra til en 
god og verdig avslutning av arbeidslivet. 

Å utrede og diagnostisere demens hos yngre 
personer er en utfordrende oppgave som krever 
erfaring og spesialkompetanse. Risikoen for 

feildiagnostisering med de uheldige konsekvenser 
dette får for gode tiltak, er stor for denne gruppa. I 
en norsk undersøkelse av personer under 65 år, 
gikk det fram at en av tre pasienter med demens 
med Alzheimers sykdom og to av tre med fronto-
temporal demens, hadde blitt feildiagnostisert ved 
førstegangs kontakt med lege (Rossnes et al. 2008). 
Symptomene som observeres ved en begynnende 
demenssykdom hos en yngre person tilskrives ofte 
forhold som depresjon, reaksjon på samlivsbrudd, 
diabetes, alkoholmisbruk, angstlidelse, overgangs-
alder, traumer etter ulykker eller utbrenthet 
(Haugen 2004). 

Anne G. var i begynnelsen av femtiårene og 
bodde alene etter å ha flyttet i ny leilighet noen 
år tidligere etter en skilsmisse. Barna hennes 
merket først at moren tok mindre initiativ i det 
daglige og ikke lenger laget middag. Det gikk 
mest i brødmat. Hun forlot sjelden huset og 
barna måtte gjøre innkjøpene for henne. På 
initiativ fra familien ble hun undersøkt av 
fastlege som vurderte at endringene i daglig-
livet hadde sammenheng med overgangs-
alderen og hun ble behandlet for dette. 

Vanskene i dagliglivet utviklet seg videre. Hun 
begynte å glemme å slå av elektriske apparater 
og ved en anledning gikk hun seg bort i 
nærmiljøet sitt. Hun ble enda mer passiv.  

KAPITTEL 5

Utredning og oppfølging etter diagnose
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Et år senere ble hun henvist til psykiater som 
vurderte at det dreide seg om en depresjon, 
sannsynligvis utløst av skilsmissen, flyttingen 
og at hun hadde isolert seg. Etter ytterligere 
vel ett år, ble hun henvist videre til nevrologisk 
poliklinikk. Konklusjonen på denne utrednin-
gen var at det forelå en demens ved Alzheimers 
sykdom. Det hadde da gått nesten 2 ½ år fra 
familien første gang hadde søkt hjelp. 

Helsedirektoratet (2007) anbefaler i rapporten 
Glemsk, men ikke glemt, at yngre personer med 
demens skal henvises og utredes i spesialisthelse-
tjenesten, fortrinnsvis en hukommelsesklinikk 
eller nevrologisk avdeling. Noen hukommelses-
poliklinikker har spesialisert seg på utredning av 
yngre. De fleste av disse enhetene har, hver for seg, 
utviklet prosedyrer for utredningsarbeidet. Dette 
omtales senere i rapporten. 

Etter at diagnosen er stilt er det viktig å vurdere 
hva slags tiltak som er aktuelle å igangsette for 
personen med demens og hvilke behov ektefelle og 
barn har for informasjon og hjelp. God utredning 
av demens innebærer også å kartlegge psyko-
logiske og sosiale forhold som vil ha betydning for 
hva slags tilbud det er aktuelt å igangsette. Blant 
personer under 65 med demens bør det inngå 
kartlegging om arbeid, økonomi og evne til å delta 
i fysisk aktivitet og trening. Videre er det viktig å 
fange opp situasjonen til barn og ungdom i 
familien. 
 
Når det gjelder yngre personer med demens anbefaler 
Helsedirektoratet (2007) at spesialisthelsetjenesten 
bør delta i ansvarsgrupper, utarbeiding av individu-
elle planer og bidra til å heve kompetansen i 
primærhelsetjenesten. Det sies også at hukommel-
sesklinikken må samarbeide med lokalt helse-
personell i oppfølgingen. Det finnes imidlertid 
ingen retningslinjer for hukommelsespoliklinikker 

om hva som er deres oppgaver. Det er ofte et 
misforhold mellom hva en faglig sett mener er best 
og hva spesialisthelsetjenesten definerer som sine 
oppgaver etter at diagnosen er stilt.

etter diagnosen
Det er viktig at spesialisthelsetjenesten følger opp 
yngre personer med demens. De tiltakene som 
kommunen har tilgjengelig, er oftest tilpasset de 
behovene som gamle personer med demens har. 
Helsetjenesten i hjemmet (hjemmesykepleien) 
kommer vanligvis raskt inn med tilbud om hjelp 
og pleie i hjemmet og et dagaktivitetstilbud kan 
hindre understimulering og inaktivitet for eldre 
brukere. For en person på 55 år, nylig diagnostisert 
med demens, vil et tradisjonelt dagaktivitetstilbud 
for eldre være lite aktuelt, ikke bare på grunn av 
aldersforskjeller. Yngre vil oftere ha god fysisk 
helse med ønske om fysiske aktiviteter og ha andre 
preferanser for aktiviteter, musikkvalg og samtale-
tema. 

Mange familier til yngre personer med demens 
opplever at de må presse kraftig på for å få den 
hjelpen de mener er nødvendig. For mange 
pårørende er dette ansvaret tyngende. Problemene 
er ofte knyttet til dårlig kommunikasjon mellom 
de ulike behandlingsinstansene. De konklusjonene 
utredningen i spesialisthelsetjenesten har endt opp 
med, blir ofte ikke kommunisert videre og fulgt opp 
av kommunehelsetjenesten. Det er lett å falle ut av 
systemet, og det blir pårørende som må følge opp 
avtaler, resultater av undersøkelser og manglende 
innkallinger. Mange opplever i denne sammen-
hengen å bli kasteballer i systemet (Haugen 2006).

Det var ingen koordinator. Det måtte jeg som 
datter være. Vi har bare møtt positive fagfolk, 
men de er passive. Jeg føler jeg har brukt alle 
midler for at noe skal skje. Stakkars dem som 
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ikke har pårørende. En må være pådriver – 
 ingen ting blir gjort av seg selv. 

For å hindre at familien skal bli sittende som 
ansvarlig for å administrere hjelpeapparatet, er det 
nødvendig at instansen som stiller diagnosen også 
er med og tar ansvar for organiseringen av det 
videre arbeidet. Dette forutsetter at utredningsen-
heten har rutiner for hvordan samhandlingen med 
kommunehelsetjenesten skal legges opp. For å få 
til en slik organisering må spesialisthelsetjenesten 
ha avsatt ressurser til å gjøre en slik innsats. Det 
har de ikke i dag. 

Den kanskje viktigste forutsetningen for å sikre 
god oppfølging og samarbeid mellom spesialist- og 
kommunehelsetjeneste, er at det er én person i 
omsorgstjenesten som har ansvaret for kontakten 
med familien og for koordinering av tiltak. 

Helsedirektoratet (2007) anbefaler at «..straks en 
person har fått en demensdiagnose bør det opp-
rettes kontakt med en person i omsorgstjenesten 
som har gode fagkunnskaper om demens. Dette 
kan være demensteam eller pårørende konsulent». 

Et viktig samhandlingstiltak kan være å opprette 
en ansvarsgruppe som har ansvar for koordinering 
og oppfølging. Enheten som har foretatt utredningen 
bør delta sammen med hjemmebaserte tjenester, 
bestillerkontor, fastlege, familien og personen med 
demens. Andre aktører kan være bedriftshelse-
tjeneste og NAV. Deltagelse fra personen med 
demens vil måtte vurderes ut fra grad av syk-
domsinnsikt. 
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I tidlig fase av sykdommen og ikke minst i forbind-
else med at diagnosen blir stilt, vil personer med 
demens ha et behov for veiledning og informasjon 
fra fagpersoner. Dette kan dreie seg om faktakunn-
skap om sykdommen, praktiske råd og å møte og 
mestre følelser som angst, depresjon og sinne. 
Samtidig er det viktig å legge til aktiviteter som 
bygger på tidligere erfaringer og interesser. 
Stimulering og aktivitet er en forutsetning for at 
mennesker kan fungere normalt, så vel fysisk som 
psykisk.

Så vel internasjonalt som i Norge har en etter 
hvert gjort positive erfaringer med samtalegrupper 
for yngre personer med demens (Cheston, Jones, 
Gilliard 2003, Jones, Cheston 2002, Brierley et al. 
2003, Engh 2004, Zarit 2006, Strøm, Linnestad 
2007). En erfarer i slike grupper at det sosiale 
fellesskapet har stor betydning. Det er viktig at en 
kan møte andre i samme situasjon som seg selv, 
som gjør det lettere å senke skuldrene og slippe å 
benekte og forsvare seg. Gruppa blir et fristed hvor 
det er mulig å snakke med andre om såre tema 
som redsel for å miste evnen til tenkning og å bli 
hjelpetrengende, men også om å kunne leve et 
godt liv til tross for sykdom (Engh 2004, Strøm, 
Linnestad 2007). 

Det vil spesielt være av betydning å kunne tilby 
aktivitetstilbud som er tilpasset de behov yngre 
personer med demens har. Spesielt i Sverige er det 
rapportert om en rekke gode erfaringer med 
dagtilbud (Anfinnsen 2006). Erfaringer fra slike 
tilbud er at brukerne vurderer at dagaktivitets-
tilbudet gjør det mulig å møte andre på samme 
alder og få nye bekjentskaper. Dessuten oppleves 
det som positivt å ha noe fast å gå til utenfor 
hjemmet og å kunne «skifte stue». I valg av 
aktiviteter er det viktig med tiltak hvor en kommer 
ut, som turer i friluft, shopping, foreningsmøter, 
sykkelturer, konserter, kino, sportsstevner eller 
besøk på kafé. Aktivitetene blir styrt av deltagerne 
ut fra deres ønsker og interesser. Dette i motset-
ning til mer tradisjonelle dagaktivitetstilbud, hvor 
de fleste aktivitetene foregår innenfor senterets fire 
vegger og planlegges av personalet. 

En støttekontakt kan også gi mulighet til deltag-
else og aktiviteter ute i samfunnet. Støttekontakten 
fungerer som samtalepartner og reisefølge og gir 
mulighet til å være sammen med andre enn den 
nærmeste familien og delta i normale aktiviteter 
en setter pris på utenfor hjemmet. 

KAPITTEL 6

Tiltak 
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Mannen min fikk en støttekontakt som var 
sammen med han fire timer i uka. De gikk på 
kafé, gikk turer i skogen og dro på fisketur. 
Dette var godt for mannen min og ga meg 
avlastning, kanskje mest psykisk fordi jeg da 
på en måte ikke var den eneste nære personen 
han hadde og at jeg ikke var den eneste med 
ansvar.

I noen tilfeller fortsetter yngre personer med 
demens i arbeid etter at demensdiagnosen er stilt. 
Det betyr mye å ha noe fast å gå til og ha mulighet 
til å mestre og å føle at en er til nytte. Det er viktig 
at arbeidsplassen og bedriftshelsetjenesten i 
samarbeid med enheten som har utredet pasienten, 
er inne i bildet for å tilpasse og vurdere hvilke 
arbeidsoppgaver som passer og hvilke man ikke 
lenger er i stand til å utføre. Samtidig vil det være 
en befrielse for noen å gå ut av arbeidslivet og ikke 
lenger oppleve krav det er vanskelig å innfri. Dette 
kan gi overskudd til å drive med interesser og 
aktiviteter utenom jobb.  

Bruk av tekniske hjelpemidler kan bidra til at 
personer med demens kan leve et mer selvstendig liv, 
mestre hverdagen bedre, styrke selvfølelsen og føre til 
økt deltagelse i det sosiale liv. Slike hjelpemidler kan 
også være til hjelp og avlastning for pårørende. 

Når sykdommen har kommet så langt at det er 
alvorlig svikt i daglige aktiviteter og væremåte, vil 
det etter hvert bli behov for et heldøgnstilbud. En 
undersøkelse viser at et år etter at diagnosen er 
stilt, vil én av fire yngre personer med demens 
trenge et slikt tilbud. Etter fem år vil to av tre 
befinne seg i institusjon (Rosness, Haugen, 
Engedal 2011). Innleggelse i et vanlig somatisk 
sykehjem uten tilrettelegging, vil være svært 
uheldig for mange yngre personer med demens. 
Dette har sammenheng med at de er i bedre fysisk 
form, mer aktive og har andre interesser enn eldre 

beboere. Mange yngre reagerer også på å være på 
et sted hvor de andre beboerne er en generasjon 
eldre enn dem selv. 

Mannen min hadde en vanskelig tid da syk-
dommen kom og han måtte slutte i jobben. 
Han var deprimert, passiv og fortvilet. Etter 
hvert bedret dette seg og han ble lettere i 
humøret. Men så ble han etter hvert dårligere 
og han ble innlagt i sykehjemmet Der ble han 
passivisert. Han bare satt der, og han var 
opptatt av at han var kommet på et hjem for 
gamle. Da reagerte han igjen med fortvilelse  
og tristhet. 

 
For pårørende vil det være behov for tilbud om 
veiledning i hvordan en kan møte endret funksjon 
og væremåte hos sin ektefelle, mor eller far. I 
konkrete situasjoner i hverdagen vil alle pårørende 
etter hvert måtte ta stilling til i hvor stor grad de 
skal overta og ta avgjørelser på vegne av personen 
med demens. Mange vil ha behov for å ta opp 
spørsmål knyttet til økonomi og hvordan de skal 
møte annen familie, venner og naboer. Det er 
viktig at pårørende har mulighet til samtale med 
personer i hjelpeapparatet som har tid til å lytte, 
støtte og gi råd. Det store flertallet av pårørende 
opplever imidlertid at de ikke har fått noen slik 
oppfølging, selv om de har hatt jevnlig kontakt 
med hjelpeapparatet når det gjaldt omsorgshjelp til 
personen med demens (Haugen 2006). 

Mange ektefeller ønsker å delta i samtalegrupper 
hvor en kan møte andre på samme alder. Deltakere 
i slike grupper synes det er positivt å få tilbakemel-
ding fra andre som opplever mye av det samme 
som dem selv. Temaer i slike samtalegrupper har 
vært samhandling og kommunikasjon i familien, 
viktigheten av å dekke egne behov, økonomi, 
juridiske problemstillinger, førerkort og informa-
sjon til familie og venner (Johannessen 2009). 
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Barn og ungdom har et særlig behov for oppfølg-
ing. Denne gruppa vil kunne ha nytte av kontakt 
med jevnaldrende i samme situasjon. Helgesam-
linger/samtalegrupper eller chattelinje på Internett 
kan for eksempel være egnede møtepunkter. Fordi 
relasjonen mellom barna og den som har fått 
demens endrer seg i hverdagen, er det spesielt 
viktig med innspill og ideer til aktiviteter som barn 
og ungdom fortsatt kan gjøre sammen med den av 
foreldrene som har demens. Det er enkle, trygge og 
kjente aktiviteter som vanligvis fungerer best slik 
som å gå tur, drive med hagearbeid, lage mat, gå på 
fotballkamp eller se på fotoalbum eller gamle 
familievideoer.
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Mangel på tilbud
Det eksisterer få tilbud så vel i Norge som inter-
nasjonalt som er tilrettelagt for yngre personer 
med demens og deres familier. Dette gjelder 
aktiviteter utenfor hjemmet, avlastningstiltak for 
familien, heldøgnsplasser og tilbud om veiledning 
og rådgivning. I Sverige viste en undersøkelse 
foretatt av Socialdepartementet i 2003 at det var 
tilrettelagte tilbud for yngre personer med demens 
og deres pårørende i kun 16 prosent av svenske 
kommuner. I hovedsak dreide det seg om ordnin-
ger med personlig assistanse, som var rettet 
primært mot hjelp til hygiene, spising og påkled-
ning. I kun fire prosent av kommunene fantes det 
tilrettelagte dagtilbud, og to prosent av kommu-
nene hadde tilrettelagte døgnbaserte enheter. I en 
tilsvarende kartlegging i Danmark fant man at åtte 
av 141 (6 prosent) kommuner hadde spesielle 
dagtilbud for yngre personer med demens. Det 
fantes ingen tilrettelagte botilbud for denne gruppa 
(Formidlingscenter Nord 2000).

I prosjektet Demensomsorg i Norden ble det for 
yngre personer med demens og deres pårørende 
registrert til sammen kun rundt 80 tiltak i Danmark, 
Island, Norge og Sverige. Det ble registrert 27 dag  - 
tilbud og 11 heldøgnstilbud. Det var 20 samtale-
grupper for yngre personer med demens og et 
tilsvarende antall gruppetiltak for pårørende 
(Anfinnsen 2006). 

I en annen studie, utført av Nasjonalt kompetanse-
senter for aldring og helse, i tre norske fylker som 
omfattet 130 familier med yngre personer med 
demens, fant en at det med få unntak ikke fantes 
tilrettelagte tiltak for yngre personer med demens 
og deres pårørende (Haugen 2006). 

Vi mangler modeller for gode tiltakskjeder. I 
England er det gjort flere gode erfaringer med å gi 
et helhetlig tilbud til yngre personer med demens 
og deres familier. Et eksempel er The Teeside 
Young Onset Dementia Team som gir tilbud om 
utredning og behandling til yngre personer med 
demens og deres familier i distriktene Tees og 
North East York i Nord-England. Dette området 
har noe under 500.000 innbyggere. Alle personer 
under 65 år i denne regionen hvor det er mistanke 
om demens, skal henvises til teamet. Senest sju 
dager etter at diagnosen er stilt, skal en represen-
tant for hjemmetjenesten fungere som koordinator 
for den videre behandlingen, og vedkommende 
skal ha gjort et hjemmebesøk. All kontakt videre 
med andre instanser skal gå gjennom denne 
koordinatoren som har ansvaret for å innhente 
informasjon om aktuelle tiltak og følge familien 
tett i det videre.

I vårt grisgrendte land er det en stor utfordring å 
kunne tilby tilrettelagte tiltak for grupper av yngre 
med demens. I et gjennomsnittlig norsk fylke vil 

KAPITTEL 7

Behov for økt innsats 
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det anslagsvis være mellom 100 til 150 personer 
under 65 år med demens, og kanskje bare 10 til 15 
personer i en etter norske forhold relativt stor 
kommune med 20.000 innbyggere. 

Utfordringer
Den kanskje største utfordringen vi står overfor, er 
å heve kunnskapen hos helsepersonell om at 
demens også forekommer hos yngre personer. 
Fastlegen vil naturlig være den viktigste personen 
for å fange opp og ta initiativ til å starte en utred-
ning. En skal samtidig huske at demens før 65 år 
er sjelden, og at en fastlege i gjennomsnitt kanskje 
ikke vil treffe på mer enn fem-seks nye tilfeller av 
demens før 65 år i løpet av et langt yrkesliv. 
Dessuten vil mange pasienter motsette seg å søke 
hjelp hos fastlegen. Det er derfor ofte andre 
faggrupper som personell i bedriftshelsetjeneste, i 
NAV, hjemmesykepleie og i skoleverket som først 
vil ha mulighet til å fange opp problemene. Videre 
er forutsetningen for at det blir igangsatt nye 
tilbud om utredning og tiltak etter at diagnosen er 
stilt, at ledere, administratorer og planleggere i 
spesialist- og kommunehelsetjeneste har kunnskap 
om og forståelse for betydningen av å etablere en 
helhetlig behandlingskjede for denne gruppa. 

Ut fra den kunnskapen vi har i dag, står vi altså 
overfor en rekke utfordringer. Det foreligger i dag 
ikke planer for innhold og organisering av utred-
ningstilbud for yngre personer med demens som 
sikrer et likt tilbud uansett hvor en bor i landet. 
Det er et stort behov for mer kunnskap om hva 
slags utredningstilbud yngre personer med demens 
mottar av hjelpeapparatet. Hva slags diagnostiske 
metoder som benyttes og hvilken nytte pasientene 
og deres familier har av ulike tiltak? Hvilken 
oppfølging gis til personer med demens og familien 
etter at diagnosen er blitt stilt? 

Pårørende opplever ofte å være alene med ansvaret. 
Aktuelle tilbud som finnes i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten er stort sett tilrettelagt for 
eldre personer med demens, og har i utgangspunk-
tet ikke yngre som målgruppe. Realitetene for 
yngre personer med demens og deres familier er at 
etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil de 
møte et mangelfullt hjelpeapparat. Sluttresultatet 
kan bli for tidlig institusjonalisering i et somatisk 
sykehjem som familien kan oppleve som en 
feilplasser ing.

Selv om det altså er sparsomt med igangsatte 
tilbud tilrettelagt for yngre og deres familier, er det 
gjort noen gode erfaringer både i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, ofte i samarbeid med 
frivillige organisasjoner. Disse tiltakene er ofte blitt 
igangsatt lokalt på bakgrunn av de behovene en 
har sett hos denne gruppa og deres pårørende. 
Fordi det ikke er tilgjengelig kunnskap på feltet, 
har tiltakene kommet i gang uten at en har kunnet 
bygge på andres erfaringer. Dette har medført at en 
i stor grad i planlegging og oppstart, har befunnet 
seg på upløyd mark og utprøving er blitt basert på 
prøving og feiling. Det er derfor viktig å kartlegge 
og beskrive gode tiltak som dagaktivitetstilbud, 
gruppesamtaler og døgntilbud, slik at erfaringer 
som faktisk er gjort her i landet kan komme andre 
til nytte. 

Undersøkelser viser at familienes vurderinger ofte 
ikke blir lagt vekt på og lyttet til når det gjelder 
planlegging av hjelpetiltak (Nolan, Grant 1992).  
At hjelpeapparatet tar utgangspunkt i familiens og 
personen med demens sine ønsker, er en viktig 
forutsetning for å kunne lykkes med å sette i gang 
tiltak som er til nytte (Williams et al. 1995). Det er 
et stort behov for å spørre personer med demens 
og deres familie om hvordan de vurderer sin 
situasjon og hva de ønsker. Hvilke erfaringer har 
de med hjelpeapparatet hva angår diagnostisk 
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utredning og oppfølgingen etter at diagnosen var 
klar? Hvor fornøyd er de med de tilbudene som de 
mottar? Hva har vært til hjelp og hva har ikke 
fungert? Har de fått den informasjonen de trenger 
og tilbud om råd og støtte til å mestre hverdagen? 
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Utfordringene som er beskrevet dannet bakteppet 
for utviklingsprogrammet om Yngre personer med 
demens som inngår som en del av Helse- og 
omsorgsdepartementets Demensplan 2015. Dette 
er et 3-årig program hvor målet er å få økt kunn-
skap om belastning hos barn og ektefeller til yngre 
personer som utvikler demens, kartlegge og 
iverksette tiltak som gir ektefeller og barn bedre 
informasjon om demenssykdommene og utvikle 
gode modeller for utredning og oppfølging av 
yngre personer med demens.

Programmet har bestått av en kartlegging av 
hvordan utredning av yngre personer med demens 
organiseres i spesialisthelsetjenesten, hvilke 
metoder og prosedyrer som benyttes for å stille 
diagnoser, og hvordan pasientene følges. Det er 
gjort en kartlegging og evaluering av erfaringer 
med ulike gruppetilbud, dagaktivitetstilbud og 
døgntilbud spesielt tiltrettelagt for yngre personer 
med demens, innhentet kunnskap om barn og 
ungdom som har foreldre med demens, og forsøkt 
å finne modeller for gode tiltak som bedrer 
livskvaliteten for familien. Videre har programmet 
inneholdt en utprøving av tekniske hjelpemidler 
for yngre personer med demens.

Helsedirektoratet utlyste programmet i januar 
2009 og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og 
helse fikk i oppdrag å gjennomføre det. Arbeidet 
startet i august 2009 og ble avsluttet i desember 
2011. Programmet har omfattet fire delprosjekter: 

1. Diagnostikk av yngre personer med demens 
(Gjøra, Engedal, Haugen 2012)

2. Tilbud for yngre personer med demens og deres 
pårørende (Gausdal 2012)

3. Yngre personer med demens og tekniske 
hjelpemidler (Holthe 2012)

4. Familier til yngre personer med demens 
(Haugen et al. 2012) 

Resultater fra delprosjektene presenteres i egne 
rapporter. I de følgende gis en kort gjennomgang 
av resultater og konklusjoner.
 

Diagnostikk 
For å kartlegge hvordan spesialisthelsetjenesten 
arbeider med demensutredning og oppfølging ble 
poliklinikker og avdelinger som utreder personer 
under 65 år spurt om å delta i en kartleggings-

KAPITTEL 8

Utviklingsprogram om yngre personer 
med demens  
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undersøkelse. Dette var poliklinikker og avdelinger 
innen alderspsykiatri, nevrologi og geriatri. 
Forespørsel om deltagelse ble gjort over telefon og 
det ble sendt informasjonsbrev om undersøkelsen 
sammen med spørreskjema til de aktuelle poli-
klinikkene eller avdelingene på e-post. Deretter ble 
spørreskjemaet benyttet i telefonintervju med 
helsepersonell i de aktuelle enhetene.

I alt 26 poliklinikker eller avdelinger i spesialist-
helsetjenesten har inngått i kartleggingen. Det var 
tolv alderspsykiatriske, ni geriatriske og fem 
nevrologiske enheter.  Spørreskjemaet inneholdt 
spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver enhetene 
hadde i forbindelse med utredning, diagnostisering 
og oppfølging. Det ble spurt om hvor mange under 
65 år som ble utredet i 2010, hvor mange av disse 
som ble vurdert til å ha mild kognitiv svikt (Mild 
Cognitive Impairment - MCI) og hvor mange som 
ble førstegangsdiagnostisert med demens. Videre 
var det spørsmål om samarbeid og ansvarsfordeling 
med andre utredningsenheter i samme region. 

I tillegg inngikk en kartlegging i to fylker som har 
utviklet modeller for samarbeid mellom spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten i 
tilbudet til yngre personer med demens. Personale 
fra hukommelsesklinikkene og kommunene i 
området ble intervjuet om hvordan de samhandlet 
i oppfølgingen etter at diagnose var stilt. 

Enhetene viste seg å ha svært forskjellige rutiner 
for registrering av dem som ble utredet. Selv om 
de fleste enhetene hadde gode rutiner fant en noen 
få, spesielt innen nevrologi, som hadde svært usikre 
data. En valgte derfor kun å bygge på data fra de 
geriatriske og alderspsykiatriske enhetene for å få 
en oversikt over hvor mange yngre pasienter som 
var utredet.  

I de 21 geriatriske og alderspsykiatriske enhetene 
ble 696 pasienter under 65 år utredet for mulig 
demens i 2010. Av disse ble 215 vurdert til å ha til å 
ha mild kognitiv svikt (MCI) og 248 ble første-
gangsdiagnostisert til å ha demens og 233 til å ha 
enten subjektiv oppfatning av kognitiv svikt eller 
var bekymret for egen kognitiv funksjon, eller 
hadde psykiske problemer (tabell 8.1). 

Tabell 8.1. Utredning og diagnostisering
 

Kvinner (%) Menn (%) Total 

Antall pasienter under 65 år utredet i 2010 338 (49) 358 (51) 696

Diagnostisert med MCI 101 (47) 114 (53) 215

Diagnostisert med demensdiagnose 131 (54) 117 (46) 248

Ingen MCI eller demens 106 (45) 127 (55) 233
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I tillegg til de 696 som hadde blitt utredet for en 
mulig demenssykdom, kommer som nevnt et ukjent 
antall personer som ble utredet i nevrologiske 
enheter. Om vi antar at antallet per enhet er omtrent 
like stort kan vi kalkulere med at ytterligere 160 
pasienter ble uredet i denne type enheter. Til sam men 
vil det bli omtrent 860 personer under 65 år.

Kartleggingen viste at det ikke er konsensus om 
hvordan utredning av yngre personer med demens 
skal organiseres i Norge, og inntrykket er at det er 
noe tilfeldig hvor pasienten får tilbud om utredning. 
Mange av enhetene som utreder mangler kompe-
tanse innenfor en eller flere av de tre spesialitetene 
nevrologi, psykiatri og geriatri. Noen av enhetene 
utredet få pasienter under 65 år. Nesten halvparten 
av enhetene utredet færre enn 25 pasienter i året. 

For å kunne foreta en helhetlig diagnostisering og 
oppfølging må enheten som utreder ha bred 
tverrfaglig kompetanse. Det er behov for leger med 
kompetanse innen så vel psykiatri og geriatri som 
nevrologi. En bør ha psykologer som er spesialister 
i geronto- eller nevropsykologi for å kunne vurdere 
kognitiv svikt. Andre viktige grupper er sykeplei-
ere, ergoterapeuter, sosionomer og fysioterapeuter. 
Om en avdeling mangler fagfolk, er det nødvendig 
at dette ivaretas ved samarbeid med andre enheter 
som har kompetanse på fagfelt en selv ikke dekker.   

I og med at mange enheter utreder et relativ lite 
antall nye pasienter per år og at den tverrfaglige 
kompetansen varierer sterkt fra enhet til enhet, er 
det en utfordring at utredningen av denne pasient-
gruppa på landsbasis er spredt på mange utred-
ningssteder. Vi tror at en enhet bør ha mulighet til 
å utrede mange yngre pasienter per år for å bygge 
opp sin kompetanse. Antallet hukommelsesklinik-
ker som utreder yngre personer med demens bør 
sannsynligvis ikke være tosifret som i dag, kanskje 
bør tilbudet konsentreres til maksimalt seks til åtte 
enheter på landsbasis.

Det er behov for at det er ett utredningssted 
(hukommelsesklinikk) i hver helseregion som har 
hovedansvar for utredning og oppfølging av 
personer under 65 år ved mulig demens. Det bør 
være en inntaksinstans som tar i mot og behandler 
alle henvisninger om utredning i regionen. 
Ansvaret bør formaliseres og informasjon bør 
formidles slik at henvisningene kommer til riktig 
sted. 

Enheten som har hovedansvar for utredningen bør 
ha faste prosedyrer for hvordan utredningen skal 
gjennomføres. Dette gjelder kartlegging av 
kognisjon, fungeringsevne og atferd, samt nevro-
logiske, somatiske og psykiatriske undersøkelser. 
Andre forhold som det bør være prosedyrer for, er 
vurdering av bilkjøring og behov for tekniske 
hjelpemidler samt kartlegging av ektefeller og 
barns behov for støtte og hjelp. Fysisk aktivitet er 
viktig for yngre personer med demens og vurde-
ring av balanse, bevegelighet og evne til trening, 
bør inngå i utredningen. Det bør også være 
prosedyrer for hvordan informasjon om diagnose 
blir gitt både til personen med demens og familien.  

Det er store forskjeller i hvordan enhetene følger 
opp yngre personer med demens og hvordan de 
samarbeider med kommunehelsetjenesten. Det er 
nødvendig at enheten som stiller diagnosen er med 
og tar ansvar for å organisere den videre oppfølg-
ingen sammen med kommunehelsetjenesten. 
Ansvarsgrupper der kommune, fastlege og spesia-
listhelsetjeneste deltar, kan bidra til å avklare 
hvordan oppfølging skal skje, hvem som er 
ansvarlige for hva og hvilke tiltak som er aktuelle å 
sette inn. Individuell plan (IP) kan være et godt 
redskap for en strukturert oppfølging. Oppstart av 
IP bør skje i samarbeid mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste. 

Kommunene bør ha faste kontaktpersoner som 
spesialisthelsetjenesten, personen med demens og 
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familien kan forholde seg til. I kommuner med 
demensteam kan teamet være aktuelt for denne 
oppgaven. For at kontaktpersoner i kommunen 
skal kunne gi oppfølging til yngre personer med 
demens og deres familie, er de avhengige av at 
spesialisthelsetjenesten eller fastlegen formidler 
nødvendig informasjon om pasienten. 
 
Enhetene i spesialisthelsetjenesten som har god 
kompetanse på dette feltet, bør kunne tilby kurs og 
samtalegrupper for yngre personer med demens og 

deres pårørende. De bør også kunne tilby veiled-
ning til helsepersonell i førstelinjetjenesten. 
Enhetene som utreder bør i samarbeide med 
kommuner og demensforeninger, initiere og delta i 
tilbud om kurs og samtalegrupper for yngre 
personer med demens og deres pårørende. I slike 
tilbud bør det legges spesiell legges vekt på 
betydningen av stimulering og aktivitet, inklusiv 
fysisk trening.

Anbefalinger
Utredning og diagnostikk

•	 Det	bør	avklares	hvem	som	skal	ha	ansvaret	for	utredning	av	yngre	personer	med	
demens i spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at kun én enhet mottar alle henvisnin-
ger i en helseregion. Enheten bør ha ansvar for å koordinere utredning og oppfølging.   

•	 Det	er	viktig	at	utredningen	ikke	spres	på	for	mange	avdelinger.	For	å	sikre	tilstrekkelig	
erfaring med denne type utredning bør oppgaven begrenses til fra seks til åtte enheter på 
landsbasis.

•	 Enhetene	bør	ha	prosedyrer	for	hva	utredningen	skal	innholde	av	undersøkelser	og	for	
hvordan utredningen gjennomføres. Dette gjelder kartlegging av kognisjon, fungerings-
evne og atferd, samt nevrologiske, somatiske og psykiatriske undersøkelser.

•	 Det	bør	klargjøres	nærmere	hvilke	arbeidsoppgaver	spesialisthelsetjenesten	skal	ha	i	
oppfølgingen etter at diagnosen er stilt. 

•	 Det	er	viktig	at	spesialisthelsetjenesten	gir	veiledning	til	helsepersonell	i	førstelinje
tjenesten og enheten som utreder sammen med kommuner og demensforeninger 
initierer og deltar i kurs og samtalegrupper for yngre personer med demens og pårør-
ende. I slike tilbud bør det legges spesiell legges vekt på betydningen stimulering og 
aktivitet, inklusiv fysisk trening.
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Tilbud 
I dette delprosjektet er ulike tiltak som fins i Norge 
kartlagt. I tillegg er det foretatt besøk til  åtte byer 
i Danmark og Sverige som driver spesielle tilbud til 
yngre personer med demens og deres familier. 
Utvalget av disse stedene ble gjort i samarbeid med 
Nationalt Vidensenter for Demens i København og 
Demenscentrum i Stockholm.  

Av kartleggingen går det fram at det i Norge i 2010 
var 53 ulike tilbud som var tilrettelagt for yngre 
personer og deres familier. Disse er fordelt på 22 
dagaktivitetstilbud, to tilbud om korttidsopphold 
eller avlastning, åtte døgntilbud, seks tilbud om 
samtalegruppe for personer med demens, 11 
samtalegrupper for ektefeller og barn samt fire 
andre tilbud. På landsbasis er det anslagsvis 160 
yngre personer med demens som har plass i et 
tilrettelagt dagaktivitetstilbud, mens 70 personer 
bor i et tilrettelagt døgntilbud.

Av de 53 tilbudene er kommunene ansvarlige for 
44 tilbud fordelt på 19 kommuner. Spesialisthelse-
tjenesten står for ni tilbud fordelt på to helse-
regioner.

Selv om det i kartleggingen i 2010 er fanget opp et 
begrenset antall tilbud, har det vært en klar økning 
sammenlignet med tidligere undersøkelser. Antall 
dagaktivitetstilbud og heldøgnstilbud har blitt 
fordoblet i løpet av de siste tre-fire årene (Anfinn-
sen 2006, Westerberg 2008). 

De tilrettelagte tilbudene befinner seg stort sett i 
de største kommunene i Norge. Det er kun 
registrert tre tilbud i kommuner som har mindre 
enn 20.000 innbyggere. Samtidig har flertallet av 
de større kommunene over 25.000-30.000 innbyg-
gere, etablert egne dagaktivitetstilbud og/eller 
døgntilbud for yngre personer med demens. For 
eksempel har 19 av de 30 største kommunene i 
Norge tilrettelagte dagaktivitetstilbud.  

I mindre kommuner med spredt befolkning kan 
man vanskelig etablere egne tilbud. Her er ofte 
løsningen å inkludere den yngre personen med 
demens i tilbud som gis eldre personer og/eller 
supplere med et eget individuelt rettet tilbud. I 
kartleggingen viste det seg at flere mindre kom-
muner hadde lykkes med å etablere tilrettelagte 
opplegg for én enkelt person med demens i deres 
kommune. Gode eksempler fra noen av disse 
kommunene er beskrevet i rapporten fra prosjektet 
(Gausdal 2012).
  
Det kom fram i kartleggingen at alder alene ofte 
ikke er et tilstrekkelig kriterium for å differensiere 
tilbud. Mange over 65 år vil ha nytte av tiltak som 
er spesielt tilrettelagt for yngre personer med 
demens. Selv om det er viktig å være bevisst på å 
ha egne opplegg for yngre personer med demens 
som er tilpasset denne aldersgruppa, bør det være 
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Figur 8.1  
Antall tilbud i Norge spesielt tilrettelagt for yngre 
personer med demens og deres pårørende. (n=53)

*  Dagsenter, dagtilbud i inn på tunet, dagtilbud i eget hjem
**  Drevet av kommune, demensforbund, sykehus
***  Samtalegrupper eller kurs drevet av kommuner og/eller 

demensforbund og Lærings- og mestringssenter (LMS)
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en viss fleksibilitet hva angår alder når det gjelder 
hvilke brukere som får tilbud.

For å kunne etablere tiltak for yngre personer med 
demens er det behov for mer erfaring og beskrivelser 
av mulige modeller for bedre å kunne skreddersy 
tilbud i både store og små kommuner. Det er viktig 

å drive informasjon og opplæring også rettet mot 
administrativt nivå i kommunene. Ledere og 
planleggere har ofte ikke nødvendig kunnskap om 
de forskjellige demenssykdommene og hva som må 
tas hensyn til for å kunne tilpasse tilbudene til den 
enkelte det gjelder. 

Anbefalinger
Tilrettelagte tilbud

•	 I	større	kommuner	(over	25.00030.000	innbyggere)	bør	det	være	mulig	å	etablere	
tilrettelagte tilbud for yngre personer med demens: 

  -  Dagaktivitetstilbud med vekt på sosialt samvær, hjernetrim, kulturelle og fysiske 
aktiviteter, samt deltagelse i lokalsamfunnet.

   -  Avlastnings- og korttidsplasser i enheter med kompetanse og bemanning til å 
skreddersy individuelle opplegg.

  -   Heldøgnsplasser der yngre med demens kan oppleve en aktiv hverdag tilpasset 
sine kognitive og fysiske forutsetninger.

•	 Mindre	kommuner	med	kort	vei	til	nabokommunene,	bør	vurdere	interkommunale	
løsninger for å etablere tilrettelagte tilbud for yngre personer med demens.

•	 Mindre	kommuner	der	det	er	geografisk	vanskelig	å	få	til	interkommunale	løsninger,	bør	
bygge opp individuelle tilbud basert på de tiltak og ressurser som er tilgjengelig i 
kommunen. Etablering av ansvarsgrupper med bred involvering og individuell plan vil 
være aktuelle tiltak for å sikre smidige løsninger.

•	 Mange	over	65	år	vil	også	ha	nytte	av	tiltak	som	er	tilrettelagt	for	yngre	personer	med	
demens. En må derfor ha en viss fleksibilitet hva angår alder når det gjelder hvilke 
brukere som får tilbud. 

•	 Det	bør	settes	i	verk	rekrutterings	og	opplæringstiltak	for	å	bedre	tilgang	på	personlige	
assistenter/støttekontakter. 
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Tekniske hjelpemidler
Dette delprosjektet fokuserte på hvordan pasienter 
kan bruke og nyttiggjøre seg tekniske hjelpemidler 
i hverdagen. Målet var å evaluere i hvilke situasjo-
ner og på hvilke tidspunkt hjelpemidler kan 
anbefales og vurdere hvilken betydning hjelpemid-
ler har for å mestre hverdagen. I alt 12 personer 
som er 65 år eller yngre og har fått en demensdiag-
nose i løpet av det siste året, har deltatt i utprøvin-
gen av hjelpemidler sammen med sine pårørende. 
Rekrutteringen har skjedd i samarbeid med 
hukommelsesklinikker i spesialisthelsetjenesten.  
Det ble kartlagt hvilke behov deltagerne hadde for 
hjelpemidler og teknologiske løsninger. Til 
sammen 20 ulike hjelpemidler ble prøvd ut for å 
evaluere betydning, bruk og nytte. Seks prosjekt-
medarbeidere fulgte opp deltakerne og deres 
pårørende i opptil 19 måneder med regelmessige 
intervjuer, observasjon og filming av bruken av 
hjelpemiddelet. 

Konklusjonene fra prosjektet kan sammenfattes i 
fire punkter:

1. Teknologien er fortsatt ikke godt nok utviklet 
for personer med kognitiv svikt og demens

2. Levering/formidling av et hjelpemiddel tar for 
lang tid

3. Pårørende er nødvendige støttepersoner for å 
sikre tilvenning og kontinuitet

4. Infrastruktur og støttesystemer savnes i 
kommunene.

Fortsatt er ikke teknologien godt nok utviklet og 
tilpasset til brukere med kognitiv svikt eller til 
brukere som har liten eller ingen erfaring med 
teknologi. Ofte var det lang ventetid på levering og 
formidling av hjelpemiddelet. Dette er problema-
tisk for personer med kognitiv svikt og pårørende 
som kanskje ikke vet hvor de skal henvende seg for 
å få fortgang på saken.

Når hjelpemiddelet var installert kunne det 
fungere som en god støtte for både bruker og 
pårørende. Hjelpemiddelet ble da karakterisert som 
«midt i blinken» fordi det løste eller minimerte et 
hverdagsproblem. Flere erfarte at et fravær fra den 
daglige rutinen på grunn av ferie eller sykehusopp-
hold, gjorde at brukeren kom ut av rytmen og at 
hjelpemiddelet som hadde vært til hjelp, ble til 
«plunder og heft». Pårørende måtte da tre støt-
tende til og forklare hvordan  hjelpemiddelet skulle 
brukes, noe som lett kunne oppleves som en ekstra 
belastning.  

Prosjektet viste at pårørende har spilt en svært 
viktig rolle som støttepersoner. Det kommer an på 
hvilke hjelpemidler som vurderes, men hjelpe-
midler som krever at innstillinger og programmer-
inger gjøres jevnlig, krever en støtteperson. 
Dersom brukeren ikke har en støtteperson i 
familien eller i nær omgangskrets, eller en 
dedikert primærkontakt som kan sikre at informa-
sjonen er korrekt og gyldig, blir det fort problemer 
med bruken.

Kommunene har i dag ingen systemer for veiled-
ning eller teknisk støtte til brukere av digitale og 
internettbaserte hjelpemidler. 
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Anbefalinger
Tekniske hjelpemidler

•	 Det	bør	utvikles	informasjonsmateriell	om	tekniske	hjelpemidler;	brosjyrer,	plakater	og	
film. I tillegg bør det etableres en nettside som kan gi informasjon om hjelpemidler.  

•	 Spesialisthelsetjenesten	og	kommunehelsetjenesten	trenger	mer	kompetanse	for	å	
kunne vurdere behov for hjelpemidler. Ergoterapeuter og psykologer er viktige fag-
grupper i dette arbeidet. Kurs og opplæring til ansatte i demensomsorgen er nødvendig.

•	 Individuell	plan	(IP)	anbefales	som	verktøy	for	å	dokumentere	brukerbehov,	planlegge	
implementering og oppfølging av hjelpemidler. 

•	 Det	må	avklares	hvem	som	skal	ha	hovedansvar	for	hjelpemiddelformidlingen,	inkludert	
vurdering av behov, implementering og oppfølging. 

•	 Evaluering	av	bruk	og	nytte	er	en	pågående	prosess.	For	hjelpemiddelbrukere	som	har	
demens, vil bruk og nytte av hjelpemiddelet endres under sykdomsforløpet. Et vanlig 
intervall på oppfølgingsbesøk kan være mellom tre og seks måneder. 

•	 Dialog	og	samhandling	mellom	spesialist	og	kommunehelsetjenesten	må	sikres.	NAV	
hjelpemiddelsentraler bør være en naturlig samarbeidspartner, og ha en spesiell rolle 
når det gjelder råd og kompetansespredning om kognitive hjelpemidler.

•	 Behov	for	teknisk	support	og	støttesystemer	i	kommunene.		
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Familien
Målet med dette delprosjektet var å få økt kunn-
skap om belastning hos barn og ektefeller til yngre 
personer som utvikler demens og iverksette tiltak 
som gir familiene bedre informasjon om demens-
sykdommen og som bidrar til bedre livskvalitet. I 
tre undersøkelser har det i alt deltatt 45 ektefeller 
eller samboere, 14 ungdommer og 20 personer 
med demens. Utvalgene er rekruttert i samarbeid 
med Nasjonalforeningen for folkehelsen, spesialist-
helsetjenesten og kommuner som har tilrettelagte 
tilbud til yngre personer med demens.  

Undersøkelsene viser at perioden etter at diagnosen 
er stilt, er en svært sårbar fase for hele familien. 
For det første har en definitivt fått en alvorlig 
diagnose som for de fleste har som konsekvens at 
det vil skje en forverring og at en etter hvert vil bli 
helt avhengig av andre. Det er stort behov for 
veiledning og informasjon til så vel ektefeller/
samboere, barn og personen selv med demens. 
Dette kan dreie seg om få faktakunnskap om 
sykdommen og praktiske råd for å mestre hver-
dagen.  

Av intervjuene med ungdommene går det fram 
hvor forskjelligartet demenssykdommen kommer 
til uttrykk og hvor ulikt ungdommene reagerer og 
tilpasser seg at en av foreldrene er blitt mentalt 
redusert og har endret seg i væremåte. Det 
understrekes hvor viktig det er at barn og ungdom 
får mulighet å uttrykke tanker, forestillinger, 
følelser og oppfatninger i denne situasjonen.  

Pårørende opplever ofte å være alene med ansvaret 
og være dem som koordinerer tiltak som ytes av 
ulike hjelpeinstanser. Hjelpeapparatet bør i større 
grad ta ansvar for administrering, koordinering og 
gjennomføring av undersøkelser og tiltak.  

På grunnlag av det som kom fram i spørreunder-
søkelsene, ble det i 2011 utprøvd ulike tiltak rettet 
mot familier som har en yngre person under 65 år 
med demens. Det ble i prosjektperioden gjennom-
ført to helgekurs for ungdom som hadde en mor 
eller far med demens. Kursene var finansiert 
gjennom prosjektmidler fra Extrastiftelsen og ble 
gjennomført i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kursene 
videreføres nå med midler fra pårørendesatsingen i 
Demensplan 2015.

I prosjektet har det blitt gitt veiledning til en film 
for ungdom, kalt «Pyramiden». I sammenheng 
med denne filmen er det utarbeidet et informa-
sjonshefte for ungdom med en far eller mor som 
har demens. Heftet vil distribueres sammen med 
filmen.

Det er foretatt en kartlegging og evaluering av det 
arbeidet som gjøres i Rådgivningstjenesten for 
pårørende til yngre personer med demens ved 
Enerhaugen bo- og behandlingssenter i Oslo 
kommune. Dette beskrives nærmere prosjektrap-
porten fra dette delprosjektet (Haugen et al. 2012).

Erfaringer fra prosjektet viser at det i oppfølgingen 
av familiene i større grad bør legges opp til at 
familiemedlemmer har mulighet til individuell 
samtalebehandling og deltagelse i grupper sammen 
med andre i tilsvarende situasjon. Spesielt har 
enhetene som har foretatt diagnostiseringen en 
viktig rolle i oppfølgingen. Behovene for oppføl-
ging vil være ulike fra familie til familie. For noen 
vil individuell oppfølging av fagpersoner være best, 
for andre deltagelse i grupper hvor en kan møte 
andre i samme situasjon. 

Når det gjelder individuell oppfølging har privat-
praktiserende psykologer en viktig rolle, men 
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erfaringen er at psykologer sjelden tilbyr samtale-
behandling til pårørende eller til personer med 
demens i tidlig fase. Dette kan ha sammenheng 
med at psykologer har liten erfaring med demens-
problematikk og ikke tilstrekkelig grad er opp-
merksom på at dette er grupper som vil kunne 
profitere på psykologisk behandling. 
 

Erfaring fra prosjektet viser at kommunehelse-
tjenesten har en viktig rolle i å etablere kontakt  
og følge opp familiene gjennom sykdomsforløpet. 
Demensteamene i kommunene bør i større grad 
trekkes inn i, enten gjennom direkte kontakt over 
tid med familiene eller som veiledere til annet 
personell i kommunehelsetjenesten.  

Anbefalinger
Familier til yngre personer med demens

•	 Det	bør	igangsettes	pårørendeskoler/kurs	eller	helgesamlinger	for	ektepar,	hvor	målet	er	
å formidle faktakunnskap om sykdommen og gi råd om hvordan deltagerne kan mestre 
hverdagen. Dette bør være opplegg på regionalt eller fylkesnivå og være et samarbeid 
mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og frivillige organisasjoner. 

•	 Det	bør	startes	regelmessige	helgesamlinger	for	ungdom	til	yngre	personer	med	
demens, som avholdes på et faste tidspunkt og steder. Der er aktuelt med to kurs årlig, 
ett sør og ett nord i landet.

•	 Det	bør	legges	til	rette	for	at	ektefeller,	barn	og	personen	med	demens	selv,	har	mulighet	
til å få individuell oppfølging og samtalebehandling, for eksempel med personell i 
enheten som har utredet, demensteam eller privatpraktiserende psykologer.

•	 Det	bør	i	større	kommuner	etableres	tilbud	om	åpen	kafé	eller	samtalegrupper	der	
pårørende kan møtes. Dette er tilbud som bør etableres i samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner og kommunehelsetjenesten.  

•	 Det	bør	utvikles	nettsider	med	aktuell	informasjon,	chattelinjer,	spørsmål	og	svar	fra	
fagfolk, linker til andre nyttige nettsteder om yngre med demens, annonser fra demens-
foreninger og siste nytt fra forskningsfronten. Det bør være egne nettsider for ungdom 
med en mor eller far med demens.   

•	 Det	er	behov	for	å	etablere	regionale	eller	landsdekkende	råd	og	veiledningstjenester	for	
familier til yngre personer med demens, gjerne i samarbeid med allerede etablerte 
tilbud.

•	 Det	er	viktig	at	informasjonen	til	skolene	forbedres,	slik	at	lærere	og	helsesøstre	får	
bedre kunnskap for å fange opp og hjelpe barn og ungdom som har en mor eller far med 
demens.   
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Spre kunnskap og øke kompetanse
I tillegg til anbefalingene beskrevet under de ulike 
satsingsområdene er det to oppgaver som det er 
viktig å gjennomføre:

1. Øke kunnskapen blant fagfolk om at demens 
også opptrer før 65 års alder 

2. Øke kompetansen hos fagfolk som har ansvar 
for diagnostikk og for å starte og drive tilrette-
lagte tiltak for personene med demens og deres 
familier.

Det er ofte fagpersoner som ikke har spesiell 
erfaring og kunnskap om demens som først vil 
møte yngre personer med begynnende demens. 
Dette kan være fastleger, bedriftsleger eller 
personell som arbeider i enheter i psykiatri og 
rusomsorg som vanligvis ikke arbeider med 
demens. Det vil ofte være personell tilknyttet 
skoleverket som lærere og helsesøstre som først vil 
kunne fange opp barn og ungdom. Temaet yngre 
personer med demens bør inngå i grunn- og 
videreutdanningen for aktuelle faggrupper.

Det er nødvendig å gå bredt ut når det gjelder å 
spre informasjon om at også yngre personer kan få 
demens. Dette vil si å gi kunnskap om forløpet av 
ulike demenssykdommer, aktuelle behandlings-
tilbud og viten om hva familiene trenger. Viktige 
tiltak vil være kurs eller konferanser rettet mot 
kommune- og spesialisthelsetjenesten, bruk av 
internett som informasjonsspreder og lage infor-
masjonsverktøy som filmer, håndbøker og kurs-
materiell.  

Massemedia har stor betydning og effekt for å spre 
kunnskap. At enkeltfamilier på en enestående måte 
har stått fram i de siste årene, har skapt en 
innlevelse og forståelse for sykdommene som 
vanskelig kan oppnås på en annen måte. 

Det er viktig å spisse kurs- og informasjonsvirk-
somheten mot noen viktige faggrupper. Det bør 
arrangeres kurs for personell i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten som har ansvar for yngre 
personer med demens og deres familier. Tema vil 
være om de diagnostiske utfordringer, igangsetting 
av tiltak og om samhandling med kommune- og 
spesialisthelsetjeneste om disse pasientene og 
deres pårørende. Samarbeid mellom nivåene er 
avgjørende i oppfølgingen etter at diagnose er stilt. 
Det er derfor viktig at personell fra spesialist- som 
kommunehelsetjeneste deltar sammen på slike 
kurs. 

Fastlegen er den fagpersonen oftest først vil kunne 
fange at en demenssykdom er i ferd med å utvikle 
seg. Det vil neppe være aktuelt med egne kurs for 
denne gruppa, men heller at tema yngre personer 
med demens inngår som en del av større kurs om 
demens for fastleger. 
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Anbefalinger
Spre kunnskap og øke kompetanse

•	 Det	bør	utvikles	skriftlig	informasjon	i	form	av	bøker,	brosjyrer	og	plakater	rettet	på	så	
vel allmennheten og pårørende som fagfolk som arbeider innen feltet.  

•	 Det	bør	lages	filmer	rettet	mot	pårørende	og	til	undervisning	av	fagfolk	om	hvordan	
sykdomsforløpet er hos en ung person med demens, og hva familien kan forvente når 
sykdommen utvikler seg. 

•	 Det	bør	utarbeides	nettsider	rettet	mot	allmennheten	med	informasjon	om	demens.	
Viktige målgrupper i tillegg til pårørende er personell tilknyttet skoleverket og bedrifts-
helsetjeneste.

•	 Kunnskapsspredning	bør	i	tillegg	til	å	vektlegge	sykdomsforløp	også	fokusere	på	
livskvalitet og på hvordan en kan legge forholdene til rette slik at personer med demens 
og deres familier kan ha et så godt liv som mulig.

•	 Det	bør	arrangeres	kurs	på	regionalt	eller	nasjonalt	nivå	for	følgende	grupper:	

   Fagfolk med ansvar for personer med demens og deres pårørende i kommunene 
som demenskoordinatorer, demensteam og personell som tildeler tjenester. 

   Personell som arbeider med utredning av yngre med demens i spesialisthelse-
tjenesten.

   Fastleger med vekt på diagnostiske utfordringer. Dette kan legges opp i en egen 
bolk i kurs om demens for leger. 
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Demens før 65 år
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fikk i 2009 i oppdrag av 
Helsedirektoratet å gjennomføre et utviklingsprogram om yngre personer 
med demens. Programmet som er en del av Demensplan 2015, har gitt en 
verdifull mulighet til å lære mer om hvordan det er å få en sykdom som fører 
til demens i en alder når mange fortsatt er i en yrkesaktiv del av livet. Arbeidet 
med programmet har gitt informasjon vi tror vil ha betydning både for 
helsepersonell og planleggere og være nyttig kunnskap for å utvikle gode 
tilbud for yngre personer med demens og deres pårørende.

Denne rapporten tar utgangspunkt i de ulike sykdommene som fører til 
demens hos personer under 65 år, forekomst av disse og hvilke spesielle 
utfordringer de medfører både for pasient, familie og samfunn. Med bak-
grunn i intervjuer med pasienter, pårørende og helsepersonell, og kart legging 
av eksisterende tilbud både i spesialist- og kommunehelsetjeneste, samles 
erfaringene og munner ut i anbefalinger om hva som bør prioriteres på de 
ulike områdene.
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