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Innledning
Om oppfølging etter diagnose
I de siste tiårene har det vært en økende oppmerksomhet på hvordan følge opp og støtte personer, og
deres pårørende, etter at de har fått en demensdiagnose. Særlig har en skotsk modell for oppfølging av
personer med demens i tidlig fase og før de trenger annen hjelp, fått internasjonal oppmerksomhet
(Dodd et al., 2018). Hva som beskrives som tidlig oppfølging (post diagnostic support) varierer mellom
forskjellige publikasjoner, og det er variasjon i hvor godt effekten av tidlig oppfølging etter
demensdiagnose er dokumentert.
Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver oppfølging
etter diagnose som en del av langtidsomsorg sammen med
hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonsomsorg
(Dementia: a public health priority., 2012) og definerer
oppfølging etter diagnose som «å planlegge for framtiden,
tilby støtte, råd og informasjon etter behov og hjelp til å
opprettholde uavhengighet». Den skotske «five pillars»
modellen fokuserer på tiden fra en demensdiagnose er satt
og frem til hjelpebehov oppstår (beskrives i mer detalj
senere).
En irsk rapport som bygger på en omfattende
litteraturgjennomgang av tilgjengelig forskning på postdiagnostisk støtte for personer med demens (O’Shea,

Systematisk oppfølging etter diagnose
Det brukes forskjellige begreper og
definisjoner på «systematisk oppfølging etter
diagnose». I internasjonal litteratur er
begrepene «Post diagnostic support» og «post
diagnostic follow up» brukt. «Post diagnostic
follow up» henviser ofte til medisinsk
oppfølging og da er begrepet «systematic
follow up» som regel brukt, mens «post
diagnostic support» henviser til psykososial
støtte og tiltak knyttet til dette. Der det
henvises til andre arbeider vil det begrepet
som er brukt i arbeidet også bli brukt her. Når
det gjelder prosjektene som er evaluert,
brukes «systematisk oppfølging etter
demensdiagnose» (SOED) som
fellesbetegnelse på medisinsk, helsemessig og
psykososial støtte og oppfølging som er satt i
system.

Keogh, & Heneghan, 2018), konkluderer med at en fast kontaktperson er viktig for kontinuitet i
oppfølgingen og utvikling av individualisert omsorg. Denne kontaktpersonen må kunne hjelpe
personer med demens og deres pårørende som trenger hjelp med å få oversikt over eksisterende
tjenester og støtteordninger. Kontaktpersonen må derfor ha kunnskap om demens og om de
forskjellige aktuelle tjenestene for personer med demens. Kontaktpersonen bør være kontaktpunktet
med tjenestene og koordinere tjenester og støtteordninger. Videre understreker O’Shea (O’Shea et al.,
2018), at målet for oppfølging etter diagnose bør være å opprettholde uavhengighet for personer som
5

nylig er diagnostisert med demens. Det er viktig for personer med demens å få støtte til å opprettholde
kontakt med familie, venner og sosiale nettverk i lokalsamfunnet. Derfor bør undervisning og
psykososiale intervensjoner, inkludert likemannsarbeid, være et viktig tiltak i oppfølging av personer
med demens og deres pårørende. Videre bør kognitiv stimulering være sentralt i alle modeller for
oppfølging etter demensdiagnose og det bør utvikles opplegg for reminisens, musikkterapi og fysisk
trening.
En annen litteraturgjennomgang har sett på litteratur om både medisinsk og sosial oppfølging etter
demensdiagnose (O’Shaughnessy, 2015). Litteraturgjennomgangen viste at det var stor mangel på
metodisk gode studier om oppfølging etter diagnose, men konkluderer likevel med at det er viteskaplige
holdepunkter for å si at en fast kontaktperson som følger personen med demens over tid og som har
laget en oppfølgingsplan (case management) er nyttig og bedrer noen målbare kvalitetskriterier, både
for personen med demens og deres pårørende. Videre konkluderes det med at personer med
hukommelsesproblemer som er under utredning har større behov for informasjon enn det som
vanligvis blir gitt. Dette gjelder spesielt de som ikke får diagnose, eller får annen diagnose enn demens
av Alzheimers type. Til slutt påpekes det at demenskafeer og lignende sosiale tilbud er nyttig for både
personer med demens og deres pårørende.

Modeller for oppfølging etter diagnose
Alzheimer Scotland utviklet i perioden 2009 - 2011 en modell for oppfølging etter diagnose. Modellen
er kalt «five pillars» eller «fem søyler». I Danmark har en modell for tidlig oppfølging av personer med
mild demens og deres pårørende blitt prøvd ut (Danish Alzheimer Intervention Study [DAISY]) og
etter hvert har det også vært prøvd ut modeller i Norge. Modellene for oppfølging av personer med
demens etter diagnose utviklet i Norge, er blant annet «Tiltakspakke demens» utviklet i Grimstad,
Nasjonalforeningens veileder for oppfølging etter demensdiagnose (Nasjonalforeningen) og «Hva er
viktig for deg?» som finnes i flere utgaver.

Fem søyler modellen
Fem-søylers modellen (five pillars model) er utviklet av Alzheimer Scotland (Gilmour, 2011; Kelly &
Innes, 2016). Modellen er et rammeverk for oppfølging etter diagnose og skal støtte personen med
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demens og pårørende til å ha et så godt liv som mulig og med å forberede seg på tiden framover. De
fem pilarene er:
•

Hjelp til å holde kontakt med samfunnet

•

Likemannskontakt

•

Planlegging av framtiden

•

Kunnskap om sykdommen og om hvordan symptomer kan håndteres

•

Hvordan fatte beslutninger i framtiden (framtidsfullmakt)

Modellen inneholder planer, rutiner, og verktøy som behøves for at personer med demens og
pårørende kan ha det så bra som mulig, og at hjelp kommer på rett plass til rett tid.
Fem-søylers modellen ble i 2010 en del av den skotske regjeringens demensstrategi og alle som får
demensdiagnose i Skottland har nå rett til å få et års oppfølging i henhold til modellen (Dementia Post
Diagnostic Support: NHS Board Performance 2015/16, 2018).
En kvalitativ studie med 27 deltakere (14 personer med demens og 13 pårørende) bekrefter at de fem
områdene som beskrives i «Five pillars-model» er viktige både for personer med demens og deres
pårørende (Kelly & Innes, 2016).

DAISY
DAISY (Danish Alzheimer Intervention Study) er forkortelsen på en studie og ikke en metode. I
studien var målet å vise at et mangesidet og semitilpasset intervensjonsprogram for oppfølging etter
diagnose kunne forebygge depressive symptomer og forbedre livskvaliteten hos både personen med
demens og pårørende, og kanskje til og med stabilisere pasientens kognitive funksjon i noe tid (Phung
et al., 2013).
Oppfølgingen som ble gitt omfattet tilbud om individuelle og felles rådgivningssamtaler,
nettverksrådgivning og telefonrådgivning (Buss, Eckermann, Waldorff, & Waldemar). Dessuten ble en
rekke kurs tilbudt personer med demens og for deres pårørende, samt skriftlig informasjonsmateriale.
Rådgivningssamtalene tok utgangspunkt i deltagerens ressurser og verdier som ble klarlagt ved hjelp
av et «verdiskjema» og en tiltaksplan (Buss et al.).
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Personen med demens og pårørende fikk i hele intervensjonsperioden tilbud om løpende
telefonrådgivning, hvor prosjektlederen ringte opp på faste tidspunkter for å høre hvordan det gikk og
besvare spørsmål.

Tiltakspakke demens
«Tiltakspakke demens» er en systematisk modell for jevnlig oppfølging av hjemmeboende personer
med demens og deres pårørende. Tiltakspakke demens er en kommunal tjeneste som innvilges
brukeren (fattes vedtak). Modellen innebærer at kommunen oppnevner en primærkontakt, som har
månedlige møter med personen med demens og pårørende. Ved hvert besøk går primærkontakten
sammen med personen med demens og den pårørende, gjennom definerte områder (sjekklister) med
betydning for helse og demensforløp. Primærkontakten informerer fastlegen om endringer i
helsetilstanden. Hvert besøk tar omtrent en time. Sjekklistene er ganske omfattende og inneholder
blant annet en vurdering av ernæringsstatus, funksjon i dagliglivet, sikkerhet i hjemmet, behov for hjelp
i personlig hygiene, behov for hjelp til medikamenthåndtering, pårørendes situasjon og vurdering om
det er økt behov for tjenester.
Evalueringsrapporten for modellen viser de gode resultatene: flere personer med demens fikk innvilget
tjenester fra kommunen, dagaktivitetstilbud og/eller ulike hjelpemidler i eget hjem. Samtidig var det
gode tilbakemeldinger fra pårørende (Nærdal, 2016).

Oppfølging etter demensdiagnose (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Nasjonalforeningen for folkehelsen har med midler fra TV-aksjonen gjennomført et prosjekt om
«Oppfølging etter diagnose». Prosjektet har utviklet, testet og evaluert en modell for oppfølging etter
demensdiagnose i samarbeid med modellkommunene Løten, Stavanger, Alta og Fredrikstad. Denne
modellen fokuserer på fem områder oppfølgingen skal fokusere på og hvor behov skal kartlegges og
tiltak iverksettes ("Oppfølging etter demensdiagnose - veileder,"). Disse er: evne til å gjennomføre
dagliglivets aktiviteter, familie, venner og nettverk, planlegging for fremtiden, fysisk og psykisk helse,
samt nærmiljø og samfunn. Kartlegging av behov for oppfølging tar utgangspunkt i perspektivet «Hva
er viktig for deg?» (se under).
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I modellen tas det utgangspunkt i at alle personer med demens bør få en fast kontaktperson fra
kommunen. Det understrekes at kontaktpersonen må ha bred kompetanse om demens og ha god
oversikt over tilbud og tjenester for personer med demens i både kommunal og frivillig sektor.
Kontaktpersonen skal kartlegge og følge opp behov for støtte, informasjon og tiltak.

«Hva er viktig for deg?»
«Hva er viktig for deg?» er ikke en spesifikk modell for oppfølging, men en tilnærmingsmetode og
verktøy for å sikre brukermedvirkning. Utgangspunktet er at når en person skal starte opptrening og
rehabilitering etter sykdom eller skade, er det viktig å bruke krefter og innsats på områder som
personen det gjelder selv har behov for å prioritere. Hverdagsrehabilitering fokuserer først og fremst
på fysisk funksjon og ferdigheter i dagliglivets aktiviteter (ADL) som arbeid og husarbeid, bevegelse,
transport, innkjøp, personlig stell, fritids- og sosiale aktiviteter, måltider og omsorgsoppgaver (Førland
& Skumnes, 2016). Selv om hverdagshabiliteringsmodellen er utviklet som et redskap i rehabilitering
generelt, har deler av modellen og tilnærmingsmetoden også blitt vurdert som egnet i oppfølging av
personer med demens (Kallehauge, Andersen, & Jensen, 2012). På oppdrag fra danske myndigheter
har Dansk Videncenter utviklet «Samtalehjulet», med utgangspunkt i verktøyet «hva er viktig for deg?»
i en «Verktøjkasse», der hensikten er å kartlegge områder som er spesielt viktige for personen med
demens selv ("Manual til samtalehjulet – version demens - Værktøjskasse til rådgivning, undervisning
og støtte af personer med demens og pårørende ", 2019). Denne tilnærmingen er viktig for å sikre
brukerstemme i definering av hvilke behov som er de viktigste for personen med demens kan være
nyttig også inn i de modellene som er beskrevet over.

Demensplan 2020 om systematisk oppfølging etter diagnose
Demensplan 2020 (DP 2020) understreker viktigheten av systematisk oppfølging etter en
demensdiagnose (Demensplan 2020, 2015). Selv om de som får diagnosen ikke har et umiddelbart behov
for tjenester, kan de likefullt ha behov for oppfølging for å bearbeide egne reaksjoner, opprettholde
best mulig funksjonsnivå og planlegge fremtiden. Det vises til behovet for en fast kontaktperson i
kommunen, som kan gi informasjon om tilbud som finnes, og gi veiledning og støtte for personen
med demens og pårørende.
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DP 2020 sier at mange omtaler tiden etter at diagnosen er satt som et sort hull, og påpeker at mangelfull
oppfølging kan føre til depresjon, tilbaketrekning, sosial isolasjon og unødvendig funksjonstap.
Pårørende kan oppleve manglende mestring og krevende omsorgsoppgaver og omstillingsprosesser.
Mangelfull oppfølging etter demensdiagnostisering kan også gi manglende oppfølging av andre
sykdommer.
DP 2020 sier at en demensdiagnose sjeldent fører til kartlegging av pasient og pårørendes behov for
oppfølging, slik at hensiktsmessige tiltak kan settes i verk. DP 2020 ble skrevet i 2014/15 og det kan
ha skjedd mye etter det. For eksempel har hukommelsesteamene påpekt behovet for oppfølging og i
en viss grad hatt oppfølging av personer etter en demensdiagnose, og av pårørende, men systematikken
i denne oppfølgingen vet vi lite om.
Videre står det i DP 2020 at god oppfølging av personer med demens krever tett samhandling mellom
hjemmetjenestene og brukernes fastleger. Mange ansatte i tjenestene opplever at kommunikasjonen
mellom de ulike instansene ikke er god nok. Samarbeid mellom fastleger og hjemmetjenestene er en
utfordring for å sikre god oppfølging etter diagnostisering. Det er behov for en mer samordnet
legetjeneste og et bedre samarbeid mellom legetjenesten og hjemmetjenestene for å sikre en god
oppfølging gjennom hele forløpet.

Utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose
Som en del av Demensplan 2020 lyste Helsedirektoratet høsten 2016 ut tilskudd til kommuner som
ønsker å delta i utviklingsprosjekt for å utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose.
Det ble gitt tilskudd til 14 prosjekter som til sammen omfattet 21 kommuner. Hovedmålet med
tilskuddsordningen og prosjektene, er at personer med demens og deres pårørende skal gis systematisk
oppfølging etter diagnose er satt og under hele sykdomsforløpet. Det skal gis informasjon og tilbud
om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid». Men som sagt, prosjektene under «systematisk oppfølging
etter demensdiagnose» (SOED) skal konsentrere seg om på tidene mellom diagnose og når det er
behov for andre helsetjenester i hjemmet.
Kommunene sto relativt fritt til å velge hva slags tiltak eller «modell» for SOED som de ønsket å satse
på, men i «Regler for tilskuddsordningen» er det gitt noen presiseringer av tiltakene i prosjektet og
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hvordan aktivitetene skal bidra til måloppnåelse, og det presiseres at den systematiske oppfølgingen av
personer med demens og pårørende bør omfatte:
•

informasjon om sykdom og mestringsmåter

•

helsefaglig oppfølging

•

praktiske og økonomiske forhold

•

sosiale og følelsesmessige forhold

Det ble etablert en arbeidsgruppe for utviklingsprosjektet som besto av Helsedirektoratet, Nasjonal
kompetansetjeneste for Aldring og helse (Aldring og helse) og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Arbeidsgruppen arrangerte fire samlinger for kommunene, og det ble gitt faglig og metodisk veiledning
underveis i prosjektperioden. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse fikk også i oppdrag å
gjennomføre en ekstern evaluering av kommunenes prosjekter. Oppgavene med å gi råd og veiledning
til kommunene når det gjelder faglig innhold, organisering, metoder og kommunenes egne
evalueringer, og oppgaven med den eksterne evalueringen, går delvis inn i hverandre, men det er likevel
viktig å skille den eksterne evalueringen fra det å gi råd og veiledning i prosjektperioden.

Om prosjektevaluering
Å evaluere et prosjekt vil i sin enkleste form si å vurdere i hvor stor grad prosjektet har nådd sine mål.
Det vil si at en god evaluering vil avhenge av en god målbeskrivelse. De fleste prosjekter har imidlertid
innebygget andre elementer enn ren måloppnåelse som er interessant for evalueringen. Det kan være
om ressursbruk, andre forhold enn ressurser som er viktig for gjennomføringen (organisatoriske
endringer, hindrende eller støttende faktorer), andre «effekter» enn måloppnåelse (både positive og
negative), i hvor stor grad det er mulig å dokumentere «effekten», eller bærekraft (er det mulig å
opprettholde tiltakene som gav effekt over tid). Å utvikle en modell for systematisk oppfølging har
mange trinn; fra ide til det å implementere modellen i full skala. Hvordan et prosjekt som har til hensikt
å utvikle og/eller implementere en modell for systematisk oppfølging i en kommune vil derfor avhenge
av mange forhold, men først og fremst av tiltakenes omfang og av i hvilken fase i linjen fra ide til
implementering som prosjektet fokuserer på.
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Forsknings- versus utviklingsprosjekter
Det er utviklet stringente metoder for å evaluere forskningsprosjekter. Disse metodene har til hensikt
å sikre at resultatene i et prosjekt i stor grad kan overføres til andre settinger enn der de har blitt
gjennomført (overføringsverdi) mens utviklingsprosjekter i større grad vil fokusere på å ta
utgangspunkt i eksisterende kunnskap (ofte fra forskning) og finne måter å nyttiggjøre seg dette på i
en lokal setting (f.eks. i en kommune). Utviklingsprosjekter vil derfor som regel ikke inneholde alle
elementene som i et forskningsprosjekt og kravene til design og metode vil være noe annerledes. Det
er imidlertid hensiktsmessig å tillempe metoder fra forskning i evalueringen av et utviklingsprosjekt
der det er mulig og hensiktsmessig. Dette for å sikre kvalitet, etterrettelighet og troverdighet.
Komplekse intervensjoner
Når en intervensjon består av en rekke tiltak som på forskjellige måter er koblet til hverandre, kalles
det ofte komplekse intervensjoner. Det å utvikle og innføre intervensjoner består av forskjellige faser
fra teoretisk forståelse av et område, utvikling av intervensjon, utprøving i liten skala, testing av effekt
og utrulling i «full skala». De forskjellige fasene vil ha ulike målsettinger og utfordringer. Metode for
evaluering vil derfor avhenge av hvilken fase som skal evalueres. Komplekse intervensjoner har i tillegg
utfordringer med å definere og avgrense selve intervensjonen (hva er det som innføres? Hva er nytt?
Er det noe av «gammel praksis» som skal regnes som en del av intervensjonen?) Campbell med flere
sier: «The evaluation of complex interventions is difficult because of problems of developing,
identifying, documenting, and reproducing the intervention» (Campbell et al., 2000).
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Evaluering av «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose»
Som nevnt tidligere ble 14 prosjekter inkludert i SOED med stor variasjon mellom prosjektene både i
hvor i prosessen de var og i omfang. Et prosjekt hadde ferdigutviklet en intervensjon for systematisk
oppfølging av hjemmeboende personer med demens og pårørende, som skulle implementeres i en stor
kommune, mens i de fleste av prosjektene skulle det enten utvikles en ny intervensjon eller brukes en
modell som var utviklet i en annen kommune, men tilpasses lokale forhold i egen kommune. Disse
forskjellene gjorde det nødvendig å tilnærme seg evalueringen noe forskjellig i de forskjellige
prosjektene. Fem av kommunene gjennomførte piloten i fullskala, eller tilnærmet fullskala.

Hensikten med evalueringen
Målet med den eksterne evalueringen er å gi en samlet vurdering av hvilke tiltak (modeller) som er
nyttige for en systematisk oppfølging av personer som nylig har fått en demensdiagnose. Utover å
vurdere de enkelte prosjektene er målet å kunne beskrive erfaringer på tvers av prosjektene om hva
som opplevdes som nyttig, hvilke forutsetninger som må være tilstede for å oppnå nytte og hva som
er utfordringer som må løses for at tiltakene skal kunne gjennomføres.

Punkter i evalueringen
Målsetting
For å kunne evaluere et prosjekt er det viktig med en klar målsetting som er formulert på en slik måte
at det er mulig å kunne beskrive at målet er nådd. Det vil si en overordnet målsetting med underpunkter
som beskriver hva som må være tilstede for at målet skal være nådd. Målbeskrivelsen må også
inneholde en beskrivelse av hvem som er målgruppen for tiltakene. Det første punktet i en evaluering
vil derfor være en vurdering av målbeskrivelsen.
Beskrivelse av innholdet i intervensjonen
Det er nødvendig med en beskrivelse av hva selve intervensjonen består av. Hvilke tiltak gjennomføres
i prosjektet som er annerledes enn det som ble gjort tidligere? Hvis hovedinnsatsen er å organisere
eller strukturere allerede innførte tiltak på en bedre måte, må det tydelig komme fram hva en slik
organisering eller strukturering består av. Beskrivelsen av tiltakene i prosjektet bør være så tydelige at
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andre kan gjennomføre prosjektet på bakgrunn av en slik beskrivelse. Det å utvikle en slik beskrivelse
blir et av resultatene i prosjektet. Det andre hovedpunktet i evalueringen vil derfor være å vurdere om
det foreligger en klar beskrivelse av innholdet i modellen (enkelt tiltak, forløp og organisering), enten
i prosjektbeskrivelsen eller som et resultat av prosjektet.
Beskrivelse av implementeringsprosessen
I alle prosjekter vil det oppstå uventede situasjoner som krever en eller annen form for tilpasning.
Dette kan være småting som kun trenger mindre justeringer eller større utfordringer som krever
omfattende endringer av prosjektet. For å evaluere en intervensjon er det viktig å få oversikt over
endringer som er gjort underveis og begrunnelsen for disse endringene. Hvis det viste seg at det var
viktige forutsetninger som måtte være tilstede for å «løse» problemer som oppstår, eller om det var
spesielle hindringer i systemet som måtte løses, er det av avgjørende betydning at dette beskrives i
prosjektet. En gjennomgang av dokumentasjon av prosessen under prosjektet vil derfor være tredje
punkt i evalueringen.
Teoretisk ramme for evalueringen
Det er utviklet flere verktøy for å evaluere implementering av helseprogrammer. Et relativt pragmatisk
verktøy som er mye brukt og relativt beskjedent i omfang er «RE-AIM» (http://re-aim.org/). RE-AIM
er beskrevet som et nyttig rammeverk for vurdering av hele implementeringsprosessen og for å vurdere
nytten (impact) av intervensjonen som skal implementeres. RE-AIM står for fem dimensjoner i
evalueringen:
•

Reach (nå – antallet eller andelen av målgruppen som nås av prosjektet)

•

Effectivness (Effektivitet – I hvor stor grad er prosjektet egnet å oppnå positive endringer hos
målgruppen)

•

Adoption (Å ta til seg – antall eller andel av enheter [avdelinger, distrikt eller personer] som
arbeider etter den nye metoden/rutinen)

•

Implementation (Implementering – Hvor godt ble selve implementeringsprosessen designet
og gjennomført)

•

Maintenance (Vedlikehold – Hvor godt holder modellen seg over tid).

RE-AIM er hovedsakelig brukt til å evaluere implementering av tiltak i større forhold
(helseinformasjonskampanjer, opplæringsprogram, endring av rutiner i større organisasjoner), men
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hovedpunktene er like relevant i implementering av tiltak i mindre skala (ref Lichtwark). En
gjennomgang av prosjektene med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket RE-AIM vil derfor være
fjerde punkt i evalueringen.
Ressursbruk
Endringer kan ofte være ressurskrevende, men det å drifte tiltak etter at de er innført kan både være
ressursbesparende eller kreve mer ressurser enn tidligere drift. Denne evalueringen vil ikke se på total
kostnader eller besparelser ved å innføre de enkelte intervensjonene (tiltakspakkene), men det vil likevel
være interessant å se på konkrete ressurser som må brukes for å få gjennomført de forskjellige
modellene. Det vil bli fokusert på personressurser som prosjektlederstilling, tid til opplæring av
personal og ekstra stillinger (eller besparelse av stillinger), både i prosjektperioden og for å drifte
prosjektet videre. Det femte punktet i evalueringen vil derfor se på ressursbruk i form av behov for
bemanning og opplæring.
Brukerundersøkelse
En av forutsetningene i tilskuddsordningen var at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse rettet
mot brukere (personer med demens) og deres pårørende. Det er hver enkelt kommune som skal
utforme og gjennomføre brukerundersøkelsene, men vi vil utforme noen spørsmål som skal være felles
for alle. Det sjette og siste punktet i evalueringen vil være en gjennomgang av de enkelte
brukerundersøkelsene. Brukerundersøkelsen omtales videre under punktet «efficacy» i RE-AIM.

Gjennomføring av evalueringen
Som en del av gjennomføring av prosjektet Systematisk oppfølging etter demensdiagnose var det fire
samlinger for prosjektkommunene på Gardermoen, inkludert oppstartsamling og sluttsamling.
Samlingene var en del av oppfølgingen av prosjektene fra Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for
folkehelsen og Aldring og helse. På tre av samlingene ble hovedpunktene for evaluering gjennomgått,
blant annet RE-AIM modellen og hva slags informasjon som må samles og dokumenters i løpet av
prosjektet for at det skal være mulig å gjennomføre en evaluering etter planen. Det ble underveis gitt
tilbakemelding på målsetting og beskrivelser av modellene til hver enkelt kommune. Der disse var
utydelig beskrevet ble det bedt om en tydeliggjøring av innhold og prosedyrer i modellen. I tillegg fikk
kommunene tilbud om møter med veiledning på skriving av sluttrapporten, noe alle kommunene
benyttet seg av.
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Det ble i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet maler for å registrere aktivitet i prosjektet og mal
for sluttrapport. Dette både for å hjelpe prosjektlederne i prosessen med å skrive rapport, men også
for å sikre at nødvendige opplysninger for evalueringen kom med i rapportene.
Som en del av et EU-prosjekt om diagnostikk og tidlig oppfølging etter diagnose av personer med
demens ble det gjort en egen undersøkelse om samarbeidet mellom fastleger og annet helsepersonell i
kommunene (https://www.actondementia.eu/about/diagnosis-and-post-diagnostic-support). Det ble
gjennomført telefonintervjuer og fokusgruppe intervjuer av prosjektmedarbeiderne (helsepersonell) i
de 14 kommunene og to Questback-spørreskjemaer ble sendt til hhv fastleger og prosjektmedarbeidere
i kommunene.

Metoder for evaluering
I utgangspunktet ble sluttrapportene fra kommunene brukt som grunnlag for evalueringen. I rapporter
der det var uklarheter eller manglende opplysninger, ble tilleggsdokumentasjon som oversikt over
aktiviteter (mal nevn tidligere) i prosjektet gått gjennom. I noen tilfeller ble den opprinnelige
rapportbeskrivelsen gjennomgått på nytt. De fleste kommunene la ved detaljert informasjon som
brosjyrer til personer med demens og deres pårørende, prosedyreark utviklet i prosjektet og eget
dokument for resultat av brukerundersøkelser. Disse dokumentene var nyttige spesielt for å få innsikt
i hva selve «modellen» besto av. Som en start på evalueringen laget evalueringsansvarlig ved Aldring
og helse en mal for å registrere og vurdere prosjektet, ut fra rapportene. Hva som vektlegges under de
forskjellige punktene i malen beskrives under. I tillegg dukket det under gjennomlesningen av
sluttrapportene opp forhold som framsto som betydningsfulle for evalueringen, men som ikke
eksplisitt var beskrevet i malen for evaluering. Det ble derfor laget en tabell for å få med viktige
opplysninger fra hvert prosjekt.

Vurdering av målbeskrivelsen - er de i tråd med oppdraget
I vurdering av målbeskrivelsen, ble det tatt utgangspunkt i den reviderte prosjektbeskrivelsen og den
endelige sluttrapporten. Var det en tydelig målbeskrivelse som gjorde det mulig å vurdere om målet
var nådd eller ikke, ved prosjektslutt? Hvis det var en overordnet målsetting som var vanskelig å
vurdere (f.eks. «økt forutsigbarhet»), var det da definerte delmål, eller spørsmål for å kunne si at målet
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er nådd? Videre ble det sett på om målsettingene og delmålene faktisk var vurdert slik det er beskrevet
i prosjektplanen og sluttrapporten til det enkelte prosjektet.

Beskrivelse av innholdet i modellen
Som under forrige punkt ble det tatt utgangspunkt i den reviderte prosjektplan og sluttrapporten for å
vurdere om det var en tydelig beskrivelse av hva innholdet i «modellen» besto av. Der det var vedlagt,
ble håndbøker, prosedyrebeskrivelser, opplæringsprogram, organisasjonsendringer, politiske og/eller
administrative vedtak, gjennomgått.
Ut fra en systematisk gjennomgang av dette materialet ble det vurdert om det forelå en lett tilgjengelig
beskrivelse av innholdet i modellen, om det var en tydelig «modell», eller om det var vanskelig å se hva
modellen egentlig besto av.

Dokumentasjon av prosessen under prosjektet
For å få et bilde av hvordan prosessen var underveis ba vi om møtereferater, kopi av administrative
og/eller politiske vedtak som angikk prosjektet og beskrivelser av eventuelle endringer som var gjort.
I malen for å registrere aktiviteter i prosjektet ble det gitt et forslag til hvordan dette kunne registreres
systematisk.

Vurdering av implementering basert på RE-AIM
I prosjekter som hadde gjennomført en større eller mindre implementering av en modell, ble det samlet
inn opplysninger for å belyse de fem fokusene i RE-AIM. Dette ble hovedsakelig dekket av punktene
beskrevet over. Det ble også samlet inn opplysninger om hvor mange brukere som hadde fått tilbud i
henhold til modellen (reach).
Hvor nyttig intervensjonen ble opplevd kunne vurderes ut fra brukerundersøkelsen og i hvor stor grad
brukeren takket ja til et kommunalt tilbud. Kommunene leverte nødvendig tallmateriale i
sluttrapporten for dette, og dokumenterte resultater fra brukerundersøkelsene. Dette materialet er noe
av grunnlaget for å vurdere om modellen gjør noen forskjell (efficacy)
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Det ble også vurdert om modellen faktisk førte til at brukere fikk et annet tilbud i kommunen enn
tidligere (efficacy). Der målet var å implementere en modell fullt ut, ble det sett på om modellen ble
spredd til hele kommunen og hadde blitt et reelt tilbud til alle relevante brukere (adoption).

Ressursbruk
Det ble registrert om det var stillinger knyttet til prosjektet som ikke var planlagt videreført etter
prosjektslutt, og omfanget av disse stillingene. Hvilke oppgaver som var knyttet til stillingene og
hvordan oppgavene var tenkt videreført, eller eventuelt begrunnelse for hvorfor de ikke ble videreført
ble også registrert. I tillegg ba vi om å få en oversikt over antall personer og tid brukt på opplæring og
veiledning i forbindelse med prosjektet.

Resultat av evalueringen
I evalueringen av prosjektene vil det først bli gitt en samlet beskrivelse av prosjektene ut fra
sluttrapportene, deretter en beskrivelse av hvilke erfaringer kommunene selv har gjort seg i
prosjektene, så en vurdering av prosjektene samlet sett ut fra beskrivelsen av metode for evaluering
som beskrevet over. Til sist vil det gis noen anbefalinger ut fra erfaringene i kommunene og
vurderingene gjort fra evalueringen.

Bakgrunnen for prosjektene
Alle prosjektene oppga som bakgrunn for å søke prosjektmidler at økt antall eldre personer i
befolkningen og et økt fokus på demens gir og vil i tiden fremover gi flere som får demensdiagnose
tidlig i sykdomsforløpet. Dette vil igjen føre til at flere får demensdiagnose før de nødvendigvis er i
behov av hjemmetjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie. I tillegg fokuserte de fleste
kommunene i prosjektet på at det fremdeles er mange som får demensdiagnose seint i forløpet og at
en tidligere satt diagnose med systematisk oppfølging muligens kan gjøre tilværelsen lettere for
personen med demens og deres pårørende. En annen mulig følge er at de derved kan klare seg lenger
med mindre hjelp, antok flere kommuner og at et tilbud om SOED vil kunne utsette
sykehjeminnleggelse. Områder hvor det ble pekt på at det var behov for forbedring var:
•

Struktur og systematikk i utredningsarbeid, både når det gjaldt utredning av demensdiagnose
og når det gjaldt funksjonsvurdering eller andre helseforhold.
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•

Identifisering av personer med demens tidligere i forløpet

•

Kunnskap og kompetanse hos helsepersonell som møter personer med demens

•

Samarbeidet mellom de forskjellige aktørene i helsetjenestene. Særlig ble det pekt på at godt
samarbeid mellom fastlegene, hukommelsesteam/ koordinator og resten av de kommunale
tjenestene er avgjørende for kvaliteten på tjenestene.

Selv om ikke alle kommunene eksplisitt nevnte alle punktene over, så var dette gjennomgående for
alle, uttrykt på noe forskjellig måte.
De fleste kommunene uttrykte at det kan være krevende å ha en god kommunikasjon mellom aktørene
(spesialisthelsetjeneste, fastlege, hukommelsesteam/, koordinator og hjemmetjenesten), spesielt ble det
fokusert på at det er viktig å ha gode systemer for samarbeid og samhandling med fastlegene og de
øvrige kommunale tjenestene.
En kommune oppga at etter tilsyn fra Fylkesmannen fikk de tilbakemelding om at de hadde for dårlig
oppfølging av personer med demens etter at demensdiagnose ble satt.
Tre av prosjektene var samarbeid mellom kommuner som skal slås sammen i nær framtid. Prosjektet
ble sett på som en mulighet til å enten samordne tjenestene overfor målgruppen, eller å utvikle felles
tjenester til den nye sammenslåtte kommunen.

Målsettinger
Overordnet målsetting
Oppdraget var å utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose, så alle kommunene
hadde en eller annen variasjon av utvikling og utprøving av en modell for SOED, som hovedmål. En
kommune hadde allerede utviklet og testet en modell. De hadde derfor som hovedmål at alle nylig
diagnostiserte personer med demens i kommunen skulle få et tilbud. De fleste kommunene spesifiserte
at det i tillegg var en overordnet målsetting at tilbudet skulle lede til trygghet, mestring, økt livskvalitet
og et godt liv (ikke alle nevnte alle punktene). Selv om flere kommuner beskrev i bakgrunn for
prosjektet at det å fange opp personer med mulig demens og å tilby demensutredning var viktig, så var
det bare to kommuner som hadde spesifisert i målsettingen at det å oppdage og utrede demens var et
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av hovedmålene. To kommuner spesifiserte at det var en målsetting at tidlig systematisk oppfølging
skulle føre til at personer med demens kunne bo hjemme lengst mulig og/eller utsette andre tjenester
fra kommunen.
Del mål
Det ble formidlet til kommunene at de skulle formulere «målbare» delmål. Det vil si konkrete mål som
beskrev hva som bør være oppnådd for at en kan si at hovedmålet er nådd. De fleste kommunene har
gjort dette, men i noen av rapportene er delmålene også på et overordnet nivå og kan være vanskelig
å si entydig om er oppnådd, eller ikke.
Alle kommunene hadde delmål som (formuleringene varierte noe):
•

Det skal ha vært gjennomført en kartlegging av kommunenes tilbud til personer med demens
i tidlig fase og hvilke behov personer med demens og deres nærmeste pårørende har i denne
fasen.

•

Det skal ha vært utviklet og utprøvd en modell for SOED i tidlig fase av sykdommene.

De aller fleste kommunene spesifiserte også at modellen skulle inneholde rutiner for samarbeid mellom
kommunale tjenester, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Kunnskap og kompetanseutvikling av
helsepersonell har vært et fokus flere steder, men det er bare omtrent halvparten av kommunene som
nevner det spesielt i beskrivelsen av målet for utvikling av modellene.

Målgruppene for modellen
Alle prosjektene beskriver personer med demens i tidlig fase og deres pårørende som målgruppe. De
fleste beskriver at det er kun personer som er så tidlig i sykdomsforløpet at de ikke har behov for
helsetjenester i hjemmet, som er målgruppen. Fem kommuner inkluderer også personer som har noen
andre kommunale tjenester, en av disse kommunene oppgir at det er personer med demens som bor
hjemme (uavhengig av tjenester) som er målgruppen.
Selv om det gjennom rapporten kommer fram at kommunene på forskjellige måter har hatt
kompetanseplaner og opplæring av personalet, så er det bare en kommune (Songdalen) hvor personalet
har vært en spesifisert målgruppe. Samarbeidspartnere som fastleger og spesialisthelsetjenesten kan
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være nevnt i både innledning og målsetting, og flere kommuner nevner disse eksplisitt som målgruppe
i utviklingen av modellene. Til tross for at flere av prosjektene har som mål å nå ut til befolkningen
med informasjon om demens, så har få rapporter nevnt befolkningen som målgruppe.

Prosessen med å utvikle modellene og implementere/pilotere modellene i
kommunene.
Alle kommunene har hatt utvikling, pilotering og implementering av modell for SOED som prosjekt.
De fleste kommunene har hatt fokus på utvikling av modell og utprøving (pilotering), en kommune
har full implementering, men i noen kommuner har piloten vært gjennomført i tilnærmet «fullskala».
Alle kommunene har hatt en prosjektorganisasjon med prosjektleder, prosjektgruppe og
styringsgruppe. Det har også vært knyttet til forskjellige former for referansegrupper/faggrupper.
Hvordan prosjektene var forankret til besluttende organer i kommunene varierte en del. Ingen av
kommunene oppga direkte at manglende politisk- eller lederforankring var noen utfordring. Det var
likevel noen kommuner som beskrev behov for endringer i prosjektgruppe og styringsgruppe
underveis, noe som kan indikere at ikke alle fikk satt av tid til dette arbeidet.
Selv om det beskrives at innholdet i SOED i stor grad var ment å være basert på bruker/pårørendeundersøkelser i kommunen og kartlegging av kommunens tilbud, så ser det ut til at
modellene i hovedsak er tilpassede utgaver av modellene beskrevet tidligere (DIASY, 5-pillars,
Tiltakspakke demens osv.).
Brukermedvirkning
I brevet for tilskuddsmidler til gjennomføring av prosjektet fra Helsedirektoratet er brukerinvolvering
i prosjektet en forutsetning for måloppnåelse. Alle kommunene oppgir at brukerstemmen har blitt hørt
på forskjellige måter. De som har gjort dette mest systematisk har kalt inn til dialogmøter med brukere
og pårørende. Andre har hatt intervjuer med et utvalg av brukere og/eller pårørende, eller at
informasjon fra brukere under kartlegging tidlig i prosjektet ble systematisk brukt til å gjøre justeringer.
Noen kommuner har hatt bruker-/pårørenderepresentant eller representant fra lokal demensforening
i styringsgruppa.
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Alle oppgir at brukerinvolvering er viktig, men det kommer ikke tydelig fram hvordan
brukermedvirkningen har påvirket utviklingen av modellene for systematisk oppfølging.
Samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten
I alle modellene som er beskrevet i de 14 prosjektene så er fastlegen en meget viktig samarbeidspartner.
Fastlegene er sammen med hukommelsesklinikkene (spesialisthelsetjenesten) den viktigste veien inn til
SOED, og de er viktige samarbeidspartnere i selve oppfølgingen. Et godt samarbeid med fastlegene er
også en viktig målsetting i flere av prosjektene. Hvordan fastlegene inkluderes i utviklingen av modellen
er derfor viktig i evalueringen av modellene.
Åtte kommuner oppga at de hadde fastlege eller kommuneoverlege i styringsgruppene eller i
arbeidsgruppen for utvikling av modellen (fire kommuneoverleger, fire kommuner med fastlege, to av
kommunene hadde med både kommuneoverlege og representant for fastlegene i prosjektet). Andre
kommuner involverte legene ved oppstart og oppfordret dem til å komme med innspill. Alle
kommunene hadde informasjon om prosedyrer for henvising til oppfølging etter diagnose, enten ved
at representant fysisk møter opp på de enkelte legekontorene, i fellesmøter (faste møter med
kommuneoverlegen), ved skriftlig informasjon eller kombinasjon av disse.
En kommune oppga at samarbeidet mellom hukommelsesteamet og fastlegene fungerte bra og at den
nye modellen bare krevde små justeringer i rutinene for samarbeid med fastlegene. Dette ble gjort ved
skriftlig informasjon.
I tillegg til fastlegene så vil en del personer få sin diagnose i spesialisthelsetjenesten. Noen kommuner
hadde representant fra spesialisthelsetjenesten enten i styringsgruppa eller i prosjektgruppa, eller som
høringsinstans. Det virket som om samarbeidet med spesialisthelsetjenesten har mindre utfordringer
enn samarbeidet med fastlegene og at rutiner for henvisning fra spesialisthelsetjenesten for det meste
fungerte bra.
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Andre samarbeidspartnere
Alle kommunene har hatt med andre kommunale instanser som hjemmesykepleie, hukommelsesteam/
-koordinator og tildelingskontor i mer eller mindre grad. Det er varierende hvor godt dette er
beskrevet, men det handler nok mye om at det ikke oppleves som noe problem med kommunikasjon
og samarbeid innen kommunene.
Andre samarbeidspartnere som er nevnt er lokale demensforeninger som har hatt representant i
arbeidsgrupper eller styringsgrupper i noen kommuner, samt vært bidragsytere i forbindelse med
innsamling av informasjon om behovet til personer med demens og deres pårørende. Bodø har i tillegg
å få innspill fra erfaringsrepresentanten i styringsgruppa hatt mulighet til å diskutere prosjektet i
kommunens eget erfaringspanel. Nasjonalforeningen for folkehelsen har ledet et prosjekt med
utvikling av «Oppfølging etter demensdiagnose - modell» og flere av prosjektene har brukt denne
modellen helt eller delvis, med bistand fra Nasjonalforeningen. I flere av kommunene har utviklingen
av en modell for systematisk oppfølging vært i nært samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i det aktuelle fylket. En vestlandskommune kommune hadde en representant fra
regionalt kompetansesenter for eldre medisin og samhandling (SESAM) i Stavanger med i
Styringsgruppa og SESAM var også i arbeidsgruppa for pårørendeskolen i denne kommunen.
Opplæring
Tolv av prosjektene beskriver viktigheten av å ha helsepersonell som har kompetanse på demens som
medarbeidere i SOED. Fem kommuner har det i sin målsetting å øke kompetansen til personalet på
dette området. I tillegg har fire prosjekter beskrevet planer for kompetanseheving om demens i
kommunen (kompetanseplaner, demensomsorgens ABC, e-læringsprogram mm). Et prosjekt nevner
at kompetanse er viktig, men nevner ikke tiltak og et prosjekt viser til tidligere innsats på området. To
prosjekter nevner ikke personalets kompetanse eller behov for opplæring i det hele tatt.
Informasjon til befolkningen
For å nå ut med tiltak og informasjon til personer med demens i en tidlig fase vil en måte være at
personen med demens selv, eller personenes pårørende, tar kontakt med kommunen. Dette forutsetter
at befolkningen i kommunen har en viss kunnskap om hva demens er og hva SOED består av. Fire
kommuner har informasjon til befolkningen som målsetting i prosjektet sitt. Informasjonen som er
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beskrevet er i form av brosjyrer tilgjengelig på legekontor og som informasjon på kommunenes
nettsider, I tillegg har noen kommuner informasjon om SOED via «forbyggende hjemmebesøk» der
alle innbyggere som fyller 75 år oppsøkes i eget hjem. En kommune oppgir at de har en
informasjonsplan, men den er ikke nærmere beskrevet.

Beskrivelse av modeller for systematisk oppfølging etter diagnose
Det er 14 forskjellige modeller for SOED og det kan derfor virke meningsløst å forsøke å gi en samlet
beskrivelse av innholdet i modellene, samtidig vil en detaljert beskrivelse av de enkelte prosjektene fort
bli en oppramsing hvor fellestrekk og forskjeller ikke kommer så tydelig fram.
Det er i hovedtrekk tre forskjellige typer modeller som blir beskrevet. De fleste kommunene har
utviklet en modell for systematisk oppfølging og deretter testet den i liten skala. En kommune har
iverksatt en modell som er utviklet tidligere, i fullskala. Den tredje typen modell er de kommunene
som er i en sammenslåingsfase (tre prosjekter). Der er det å samkjøre rutiner og opplegg i forskjellige
kommuner, som skal bli til en, en like stor del av prosjektene som utvikling og utprøving.
Innholdet i modellene
Alle kommunene har beskrevet i sin modell at personene som inkluderes får en primærkontakt eller
en koordinator. Videre har alle kommunene en plan for oppfølging som innebærer minst et
hjemmebesøk hos personen med demens. Alle kommunene unntatt en har oppgitt ganske detaljerte
planer for hva innholdet i møtet med personen med demens skal være. Planene beskriver første
telefonkontakt, innholdet for første møte og plan for hva oppfølgingsmøtene kan inneholde. Fem
kommuner bruker varianter av «Tiltakspakke demens» (beskrevet over), men de fleste av disse har
tilpasset denne modellen til egen kommune. Som oftest innebærer det å redusere listen over forhold
som skal kartlegges, eller redusere omfanget av kartlegginger. Tre kommuner oppgir at deres modell
er basert på punkter de har hentet fra den danske modellen for oppfølging «DAISY», den «fem søyler
modellen» og/eller «Tiltakspakke demens». To kommuner, oppgir at det er Nasjonalforeningen for
folkehelsens modell for oppfølging som ligger til grunn. De andre kommunene har beskrevet innhold
som i stor grad sammenfaller med innholdet i modellene som er nevnt, men mindre omfattende.

24

Alle kommunene oppgir at utgangspunktet for samtalene ved hjemmebesøk er «hva er viktig for deg?»,
noen av kommunene legger ved registreringsskjemaet for «hva er viktig for deg?» fra
Folkehelseinstituttets hjemmeside ("Intervju guide for pasientspesifikk funksjonsskala (PSFS) –
versjon 4.2.14," 2014) mens de andre kommunene kun oppgir at det er et viktig utgangspunkt for
samtalene.
Informasjon om kommunenes tilbud er en del av oppfølgingsmodellen for alle kommunene. Andre
områder som er beskrevet er: funksjonskartlegging, helseoppfølging, aktiviteter (for eksempel
lavterskeltilbud som aktivitetsvenn og tilbud som det må søkes på, som dagaktivitetstilbud) og gi riktige
tjenester til riktig tid for personer med demens og pårørende. Selv om de fleste kommunene forsøker
å dekke alle disse områdene, kommer det tydelig fram at fokuset varierer noe, fra funksjonskartlegging
og informasjon hos noen til mer fokus på å kunne tilby aktiviteter hos andre.
Seks kommuner sier eksplisitt at oppfølgingen skal innebære en individuell skriftlig tiltaksplan. En
kommune vurderte om det var behov for en individuell plan (IP) og benyttet det for to brukere. En
annen kommune har forsøkt IP, men erfarte at det passet dårlig inn i deres datasystem og valgte en
tilpasset utgave. Tre kommuner nevner planer for bruk av IP i rapporten, men beskriver det ikke som
en del av modellen sin. De andre kommunene nevner ikke om det utarbeides tiltaksplaner eller hvordan
oppfølging av eventuelle funn som medfører behov for tiltak, skjer.
Omfang
Som nevnt har alle kommunene tilbud om tildeling av en primærkontakt eller koordinator til personen
som har fått demensdiagnose. Videre har alle også minst et hjemmebesøk hos pasienten. Utover det
varierer omfanget av oppfølging en del blant kommunene. En kommune har et veldig strukturert
opplegg med fire hjemmebesøk fordelt på ca. et år. Utover det må videre oppfølging avtales. Tre
kommuner oppgir at det legges opp til et hjemmebesøk i måneden, tre kommuner oppgir hver tredje
måned og en kommune sier at det anslås å være behov for et besøk i halvåret. Alle kommunene hadde
et fleksibelt opplegg når det gjaldt denne hyppigheten, det vil si at frekvensen som var oppgitt kun var
veiledende. Fire kommuner spesifiserte at frekvensen av besøk eller annen oppfølging var brukerstyrt.
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Prosedyrer og organisering
For å få til å fange opp de som kan trenge SOED hadde alle kommunene et system for
henvisning/registrering av kontakt med personer med demens. Det var laget rutiner for henvisning fra
fastlege, spesialisthelsetjenesten og fra hukommelsesteam der de var aktive i å bistå fastlegene i
diagnostisering. Noen av kommunene hadde som mål å fange opp personer med mulig demens til
kartlegging og utredning, da kunne hvem som helst henvende seg, men som beskrevet over var
henvisning hovedveien inn til SOED. Noen kommuner oppga at det måtte «søkes» om tilbudet SOED,
men uklart om det i praktisk betyr det samme som henvisning. Alle kommunene unntatt en oppga at
det ble fattet vedtak om tjenesten SOED.
Organisatorisk forankring av SOED, varierte noe. Det vanligste var å ha det som en del av helse
tjenester i hjemmet eller at det var knyttet til hukommelsesteamet. En kommune hadde ansatt egen
demenskoordinator til å være ansvarlig for oppfølgingen av alle personer med demens i kommunen.
Avslutning av tilbudet
Alle kommunene har oppgitt at det var meningen at SOED som tilbud skulle avsluttes når personen
var i behov av kommunale pleie- og omsorgtjenester (hjemmesykepleie). I løpet av prosjektet har
modellene på dette punktet imidlertid utviklet seg i noe forskjellig retning. Noen kommuner gir tilbud
om SOED til alle hjemmeboende med demens, uavhengig av om de får omfattende hjemmesykepleie
eller ingen hjelp fra kommunen. De fleste kommunene har en myk overgang med oppfølging og noen
hjemmetjenester parallelt. Det kan være overlapping i tid, til personen blir kjent med hjemmesykepleie
og til en primærkontakt er etablert der, eller overlapping i hjelpebehov, så lenge det er snakk om
begrenset mengde tjenester fra hjemmesykepleien (f,eks < hver 14. dag) så opprettholdes
oppfølgingen. Den siste varianten er at tjenesten «oppfølging etter diagnose» avsluttes, men at de
beholder samme primærkontakt når personen med demens får hjemmesykepleie.
Fører oppfølgingen til tjenester?
Målet for mange kommuner er at tidlig oppfølging med aktiviteter og riktig hjelp til riktig tid vil gjøre
at behovet for tyngre hjelpeoppgaver kommer senere i demensforløpet. Derfor tilbys aktiviteter som
aktivtetsvenn, turgruppe, dagaktivitetstilbud og varianter av demenskafe fra flere av kommunene. En
kommune som fokuserer spesielt på aktiviteter har tilbud om aktiviteter i hjemmet. Andre aktiviteter
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kan være tilbud om fysisk trening og tilrettelagte kulturelle tilbud. Noen aktiviteter som tilbys er
nødvendigvis ikke «demensspesifikke», men aktiviteter som tilbys alle pensjonister i kommunen.
Ut fra rapportene er det vanskelig å se om systematisk oppfølging etter demensdiagnose, fører til at
tradisjonelle tjenester som helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand i hjemmet blir satt inn tidligere
eller seinere som følge av at personer med demens får oppfølging etter diagnose, men det er rimelig å
anta at det i hvert fall ikke fører til at hjelpen kommer senere enn personer uten oppfølging.

Brukerskoler
Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Stavanger (SESAM) har utviklet en
modell for opplæring til personer med demens i tidlig sykdomsfase, kalt Demensskolen. Målet med
Demensskolen er å hjelpe kursdeltakerne til å få innsikt i egen sykdom og dermed mulighet for
mestring. Kurset går over 12 uker med samlinger på to timer hver uke. Deltakerne får skriftlig og
muntlig informasjon om sykdommen, tips og råd til hvordan de kan opprettholde livskvalitet og trivsel,
et nettverk med de andre kursdeltakerne, mulighet til å dele erfaringer og støtte til å ta egne
beslutninger.
Ved oppstart av prosjektet for utvikling av modeller for oppfølging etter diagnose, hadde to kommuner
brukerskoler etter SESAM modellen. De andre kommunene ble oppfordret til å forsøke brukerskole
som en del av oppfølging etter diagnose. Halvparten av kommunene oppgir at de har hatt tilbud
(gjennomført) brukerskole for personer med demens i løpet av prosjektperioden.
Modellen for Demensskole er under evaluering av SESAM, og evaluering av Demensskoler eller
brukerskoler blir derfor ikke grundig utført her, men består heller av en rapportering av erfaringer med
SESAM modellen fra kommunene.
Av de sju kommunene som har hatt brukerskole i prosjektperioden, rapporterer fire at de har fulgt
modellen fra SESAM ganske nøyaktig med samlinger hver uke i 12 uker. To kommuner har forsøkt
med en kortere versjon hvor de hadde henholdsvis 6 og 5 samlinger, men brukte kursmaterialet fra
SESAM. En kommune forsøkte både et kurs over 12 uker og et kurs over 8 uker.
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Tilbakemeldingene fra kommunene er at det er gjennomgående gode tilbakemeldinger fra deltakerne
på Demensskolene.
I kommunene hvor det var fem eller seks samlinger rapporterte de at deltakerne hadde ønsket at det
kunne fortsette utover de seks ukene de var samlet. Kommunene med fem samlinger sier:
«Gruppelederen og veilederne opplevde at 5 samlinger ved brukerskolen var for få ganger og en tror
6-7 kvelder ville vært bedre for deltakerne. Grunnen til dette var at deltakerne brukte tid på å bli trygge
og tror de ville få mer utbytte med å delta flere ganger på samlinger».

Egenevaluering
Erfaringer fra utvikling av modellen
For at andre kommuner skal kunne nyttiggjøre seg erfaringene fra disse 14 prosjektene, er det viktig å
se på hvilke faktorer de opplevde som forutsetninger som måtte være tilstede for at prosjektet skulle
være vellykket. Det er også avgjørende at eventuelle hindringer på veien blir beskrevet og hva som
skulle til for å omgå disse hindringene.
Når det gjelder kommunenes forutsetninger og hindringer for gjennomføring av prosjektet, så er det
ikke alltid like lett å skille mellom hva som er forutsetninger og hindringer i utviklingen av modellen
og hva som er forutsetningen og hindringer for å jobbe etter modellen (implementering). Dette henger
delvis sammen og begge forhold er viktige, men etter prosjektperioden har kommunene best
forutsetninger til å beskrive utvikling og utprøving av modellene.
Forutsetninger
Den viktigste forutsetningen for et vellykket prosjekt var nettopp at det var et prosjekt. Det ble ansatt
prosjektleder med dedikert tid til å jobbe med utvikling av modellen, det ble satt ned tverrfaglige
arbeidsgrupper med referansegrupper på overordnet nivå. Det var også en forutsetning at prosjektet
var forankret i ledelsen i kommunene. Flere kommuner sier at uten midler fra Helsedirektoratet til å
lønne en prosjektleder, så hadde det ikke blitt noe prosjekt.
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Samarbeid med fastlegene var en annen avgjørende del av oppfølgingen i alle modellene, de
kommunene som hadde fastleger med i arbeidsgruppe eller styringsgruppe, opplevde det som viktig.
SOED forutsetter at legene henviser til tjenesten, det innebærer at de både må kjenne til innholdet i
SOED og ha rutiner for hvordan henvise til tjeneste. Det å ha en som kjenner legenes hverdag i
prosjektene gjorde at det kunne tas hensyn til dette i utvikling av rutiner for samarbeid med fastlegene.
Samlingene og veiledning av Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Aldring og
helse, der de fikk diskutere med alle de andre prosjektkommunene ble også sett på som viktig for å få
inspirasjon og korrigeringer underveis. Herunder forventingen om å levere framdriftsrapporter
underveis.
Det understrekes fra flere kommuner at samarbeidet med eksterne instanser som Utviklingssentrene
for hjemmetjenestene og sykehjem (USHT), SESAM i Stavanger og universitet/høgskole har vært
viktig i gjennomføringen av prosjektet. Det spesifiseres ikke eksplisitt hva de har bidratt med, med to
prosjekter har hatt USHT som base eller som nær samarbeidspartner og veileder. I prosjektene hvor
USHTene har vær involvert, understrekes det at USHTene vil være viktige for videre spredning av
SOED.
Hindringer
De som er i prosjektgruppene hadde andre arbeidsoppgaver, noen opplevde at det kunne være
vanskelig å finne tid sammen i arbeidsgruppene. På samme måte som involvering av fastlegene i
planleggingen er en viktig forutsetning for prosjektet, blir manglende involvering eller at det er
vanskelig å finne fastlege med tid til å delta, en hindring i utviklingen av en optimal modell.
Flere nevner at utforming/tilgang/kommunikasjon i de elektroniske journalsystemene kan være en
hindring for å lage gode modeller, ikke minst en hindring i å bruke modellene fullt ut. Dette gikk seg
likevel stort sett til med tilpasninger, enten av journalsystemet eller av modellen.
En siste hindring som blir nevnt er at en liten prosjektorganisasjon er sårbar. Få personer gjør at en
sykemelding eller ubesatt stilling kan forsinke prosessen med flere måneder.
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Erfaring fra utprøving og implementering av modellen
I 13 av prosjektene har det vært utviklet og prøvd ut en modell i varierende omfang. En kommune har
implementert en ferdig utviklet modell. Det var gjennomgående positive erfaringer for de som jobbet
med systematisk oppfølging og de som fikk oppfølgingen (se om brukerundersøkelsen senere). Det
var imidlertid noen utfordringer med modellene.
Utfordringer
Det er gjennomgående rapportert at fastlegene er sentrale i å rekruttere brukere til SOED. Selv om det
i de fleste prosjektene ble gjennomført et informasjonsarbeid rettet mot befolkningen, så er det ikke
beskrevet at personer med demens på egen hånd tok kontakt med kommunen for å få oppfølging. De
måtte henvises fra instansen som ga diagnosen, det vil si fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Det
virket som om samarbeidet med spesialisthelsetjenesten fungerte godt de aller fleste stedene, mens
mange kommuner oppgir at selv om prosjektet har medført bedre rutiner for samarbeid med fastlegene
og at rutinene i større grad følges, så er fremdeles er forbedringspotensialet på det området. Et sted
hvor henvisning om oppfølging skulle til hukommelsesteamet, havnet dette hos tildelingskontoret, noe
som kunne gi unødig forsinkelser. En kommune rapporterer at tildelingskontoret ønsker å gjøre egne
vurderinger av behov for tilbud, det vil si at primærkontaktens/koordinators vurdering kunne bli
overprøvd.
Betydning for brukere og pårørende
I tilskuddsregelverket for hovedprosjektet Systematisk oppfølging etter diagnose står det at det skal
rapporteres på «Deltagernes opplevelse av den oppfølgingen som er gitt og resultater av
brukerundersøkelser». Ti av kommunene har gjennomført en brukerundersøkelse ved hjelp av et
spørreskjema. I tillegg har det vært gjennomført mer eller mindre systematiske samtaler/intervjuer med
brukerne om deres erfaringer med systematisk oppfølging etter diagnose.
Brukerne og pårørende er gjennomgående fornøyde med kommunens oppfølging etter at diagnose ble
satt og opplever spesielt det å ha en fast kontaktperson som kjenner godt til ens tilstand, som viktig.
Til tross for det er det ikke alle brukerne som opplever at de har fått en fast kontaktperson, en rapport
sier: «ikke alle vet at de har kontaktperson». Så godt som alle brukerne opplevde at de hadde fått
diagnose til rett tid, men noen pårørende mente at diagnosen burde vært satt tidligere.
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Når det gjelder om den oppfølgingen brukerne og deres pårørende fikk, dekket deres behov både i
innhold og omfang, så er det her også stort sett positive tilbakemeldinger. Selv om langt de fleste mente
at de fikk god oppfølging så var det noen som mente at det ikke var tilstrekkelig (ønsket mer). I
Fredrikstad har de sett på der bare personer med demens svarer (veldig fornøyde), der personen med
demens og pårørende svarer sammen (for det meste fornøyde) og der pårørende svarer aleine. I den
siste gruppen er personer med større hjelpebehov representert og der er det en mindre del som svarer
at de får tilstrekkelig oppfølging.
Utover det å ha en fast kontaktperson som alle understreket nytten av, så ble det at en fikk informasjon
om tilbud i kommunen og opplæring i form av informasjon, pårørende skole og demensskole sett på
som positiv for brukerne og deres pårørende («Det å få hjelp til å vite hva en kan ha nytte av og hvor
en skal henvende seg»). Videre så førte SOED til at brukere kunne få tilbud tidligere (tekniske
hjelpemidler, aktivitetsvenn, sosiale og kulturelle tilbud osv). En kommune understreket at kartlegging
og oppfølging avdekket behov for tjenester som kommunen ikke har. Videre at av de 90 første
inkluderte har 37 fått helsefremmende tiltak og 41 har fått konkrete tilbud om hjelp.
En av rapportene fra kommunene, konkluderer med at pårørende er enige om at SOED utsetter
behovet for institusjonsplass, uten at dette var begrunnet nærmere.
To kommuner rapporterte eksplisitt på om oppfølgingen hadde gjort at brukere og pårørende mestret
dagliglivet bedre. I disse to kommunene var det omtrent halvparten som svarte positivt på det.
Det ble spesielt sett etter om SOED gav avlastning for pårørende. Dette er lite beskrevet i rapportene,
SOED gav støtte til pårørende og gjorde, som nevnt over, at mange følte at de mestret hverdagen
bedre. Der det eksplisitt tas opp at det gir avlastning, er der det er knyttet til andre tjenester som
aktivitetsvenn, turgrupper og andre tilbud som gjør at pårørende kan få noe tid for seg selv.
Betydning for ansatte og for tjenesten
De prosjektene som eksplisitt sier noe om betydningen prosjektet har hatt for kommunen nevner
spesielt at prosjektene har gitt økt kunnskap/kompetanse til medarbeiderne og gitt kommunene bedre
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oversikt over brukerne, også de som ikke er i behov av helsetjenester i hjemmet, men vil få behov etter
hvert. Dette gir kommunene bedre mulighet til å følge opp intensjonene i DP2020.
Det kommer tydelig fram at disse prosjektene har bedret samarbeide mellom hukommelsesteamene
og fastlegene. Selv om det flere steder understrekes at det står mye igjen på dette området så har
prosjektene vært starten på en viktig prosess. Fra noen av prosjektene rapporteres det at SOED har
medført bedre samarbeid internt i kommunene og at overgangen mellom tjenestene har blitt mer
sømløse, ikke bare mellom SOED og hjemmetjenestene, men for hele forløpet. Flere prosjekter
påpeker at det å jobbe med brukermedvirkning som metode har vært nyttig og at det bør ha
overføringseffekt til andre tjenester i kommunene. De prosjektene som har omfattet kommuner som
står foran en kommunesammenslåing understreker at disse prosjektene har vær uvurderlige for å
komme i gang med samarbeid på tvers av de kommunene som skal bli en ny kommune i løpet av nær
framtid.

Økonomi - Ressursbruk
Langt de fleste kommunene oppga at det at de var en del av et prosjekt med midler fra Helsedirektoratet var en forutsetning for å i det hele tatt sette i gang med å utvikle og prøve ut SOED.
Tilskuddet gikk stort sett til å dekke lønn til prosjektleder, samt noen driftsmidler. Møter i
prosjektgrupper og styringsgrupper var arbeidstid som så langt det har blitt beskrevet, har blitt dekket
av kommunene.
Videreføring
Flere av kommunene oppga at det bør være mulig å fortsette med modellen for oppfølging uten ekstra
kostnader i forhold til nåværende drift, mens noen kommuner mener at videre drift er en reell kostnad
som foreløpig kan dekkes av helse- og sosialkontorene, men vil trenge ekstra tilskudd på sikt. Tre
kommuner har prioritert å opprette ekstra stillinger for videre drift av modellen. I en kommune ønsket
demensteamet en ekstra stilling for oppfølging, men fikk ikke det. De mener likevel at de skal klare å
videreføre modellen. De som oppgir at modellen ikke videreføres, er på grunn av manglende midler,
eller avklaringer i forhold til kommunesammenslåinger. Åtte kommuner sier eksplisitt at SOED
videreføres, selv om det er noen økonomiske forhold som må avklares. To kommuner oppgir at
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prosjektet forlenges/videreføres inn i 2019, mens for fire kommuner er det mer uklart om systematisk
oppfølging etter demensdiagnose videreføres.

RE-AIM
Reach – nå
Brukere og pårørende
De fleste prosjektene for systematisk oppfølging beskriver flere målgrupper. Primært er det å nå
personer med demens og deres pårørende. Et viktig kriterium for at en modell skal være vellykket, vil
derfor være i hvor stor grad modellen klarer å fange opp de som er i behov av oppfølging etter
diagnose. I Norge er det mellom 10 000 og 12 000 personer som får demens hvert år, deler vi dette på
kommunene etter folketall så vil det være 250 og 300 nye tilfelle i for eksempel Stavanger hvert år. På
langt nær alle av disse personene med demens vil få en diagnose tidlig i sykdomsforløpet. Det vil si at
61 nye personer med demensdiagnose i Stavanger, over 100 i Trondheim ikke er så langt unna det vi
kan forvente er mulig å nå. De andre kommunene som har inkludert brukere som har andre tjenester
som helsetjenester i hjemmet, siden dette vil være et akkumulert antall personer som har fått demens i
løpet av flere år, er det vanskelig å gjøre noen beregning av hvor mange det er forventet å finne i disse
kommunene. I tre relativt store kommuner er modellene testet på relativt få brukere. Dette er
byer/bydeler med relativt store befolkninger og det er rimelig å anta at det vil være krevende å utvide
modellen, slik de er gjennomført i piloten.
I innledningen var det flere kommuner som påpekte at det å fange opp personer tidlig i forløpet, er
viktig. Dette ser ut til å være hovedutfordringen for mange. Dette kan komme av at personer med
demens ofte ikke får diagnose tidlig i forløpet, eller at de ikke fanges opp av helsetjenestene ellers.
Fastlege og spesialisthelsetjenesten
En annen viktig målgruppe er fastleger og spesialisthelsetjenesten. Det ser ut til at enheter i
spesialisthelsetjenesten som utreder demens (les hukommelsesklinikker) i stor grad er nådd med
informasjon om kommunale tilbud om oppfølging etter diagnose, mens at det å nå fastlegene med den
samme informasjonen er en større utfordring.
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Ansatte
Ansatte i kommunen var målgruppe for opplæring. Det er få kommuner som sier noe detaljert om
antall ansatte som har fått opplæring som en del av prosjektet. De fleste refererte til generelle
kompetanseplaner hvor demens er dekket inn. To kommuner oppgav at sykemelding blant ansatte i
prosjektene medførte at det ble utsettelse i hjemmebesøk hos personer med demens fordi ingen hadde
kompetanse til å overta rollen til den som gjorde hjemmebesøkene. Det fremkom da ikke hvordan
kompetanse for å gjennomføre hjemmebesøk kunne overføres til annet helsepersonell.
Informasjonsprogram til innbyggerne
Flere av kommunene var opptatt av å få ut informasjon om tilbudet om oppfølging etter diagnose til
befolkningen i kommune. Det beskrives noen aktiviteter for å få det til, men ingen undersøkelser eller
analyser av hvorvidt informasjonen har nådd fram.

Effectivness – gjorde det noe forskjell?
Brukere og pårørende
Brukerundersøkelsene og erfaringene nevnt over viser at brukere og pårørende i stor grad opplever at
oppfølging etter diagnose gir dem større trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Det gjør at de
sannsynligvis i større grad får riktig hjelp til riktig tid og at belastningen ved å få en demensdiagnose
reduseres. Når det det gjelder spørsmålet om den ekstra innsatsen tidlig i sykdomsforløpet reduserer
behovet for hjelp senere, eller utsetter sykehjeminnleggelse, så gir dette prosjektet ikke svar på det.
Helsepersonell
I hvor stor grad opplæring og veiledning av helsepersonell i forbindelse med dette prosjektet gir
endring av holdninger og kunnskaper, så har vi ingen data til å vurdere dette ut fra. Det er tydelig at de
fleste kommunene har forskjellige former for kompetanseplaner for sine ansatte, mange oppgir
Demensomsorgens ABC. Det er fra andre studier dokumentert at slik opplæring påvirker personalets
holdninger på en positiv måte.
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Application
For at en tjeneste som er utviklet i et prosjekt skal kunne videreføres, må det bli en del av
organisasjonens eksisterende struktur. I kommuner hvor utprøvingen er lagt til egen organisasjon vil
dette være mer krevende enn der det er lagt til eksisterende tjenester. Dette er en utfordring for to av
prosjektene hvor det er flere kommuner som står foran en kommunesammenslåing, men hvor ting
ikke er avklart ennå. En kommune som også skal slås sammen med nabokommuner, oppgir at
framtidig organisering er uklar og dermed også hvordan oppfølging etter diagnose skal følges opp.
Andre kommuner har opprettet egne stillinger til oppfølgingen, mens andre igjen har utvidet
kapasiteten til hukommelsesteamene. Hvorvidt disse stillingene opprettholdes eller ikke, vil være
avgjørende for videreføring av oppfølgingen etter diagnose.
Når det gjelder videreføring så oppgir fem kommuner at tilbudet videreutvikles og videreføres, fem
kommuner har klare planer om videreføring, men har ikke fått ekstra midler, noe de legger som et
premiss for videreføringen. Som nevnt over er det tre kommuner som må avvente hva sammenslåing
til en ny stor kommune medfører, og det er usikkert om oppfølging etter diagnose videreføres.

Implementering
Under implementering er det to forhold som vil bli diskutert.
Det første forholdet er selve implementeringen, hvilke forutsetninger (fasilitatorer) og hvilke
hindringer (barrierer) var til stede for å få innført modellene i kommunene? Alle kommunene
understreket at det at utprøvingen av SOED var organisert som et prosjekt med prosjektleder,
prosjektgruppe og styringsgruppe, var avgjørende for om utvikling og implementering av SOED kunne
gjennomføres. I tillegg var en solid forankring i toppledelse, både politisk og administrativt viktig. De
viktigste hindringene var utfordringer med å få modellen kjent blant samarbeidspartnere som fastleger
og spesialisthelsetjenesten. Dette er sannsynligvis forklaringen på at samarbeidspartnerne heller ikke
fullt ut følger prosedyrene i modellen (se avsnittet under).
Det andre forholdet er om de som skal «bruke» modellen klarer å jobbe etter den som forutsatt. Følges
prosedyrene? Det kan være i forhold til henvising, kommunikasjon og dokumentasjon. Følges rutinene
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når det gjelder innholdet i oppfølgingen? Det ble her rapportert at det var utfordringer med å tilpasse
systematisk oppfølging til de elektroniske dokumentasjonssystemene, men ingen oppgir dette som en
avgjørende hindring. Flere nevner at kommunikasjon med fastlegene ikke var optimal selv om det var
gitt detaljert informasjon om rutiner for henvisning. Det var ikke kvaliteten eller innholdet på
henvisningene det ble vist til, men at det ikke kom så mange henvisinger fra fastlegene som forventet.
Det var ingen tilbakemeldinger på at det under hjemmebesøk eller ved annen kontakt var problemer
med å følge oppfølgingen som var skissert, men fordi flere kommuner reduserte omfanget av
kartlegging ved hjemmebesøk (som ved tiltakspakke demens), kan det tyde på at det har vært vurdert
å være for omfattende.

Resultat av kartlegging av samarbeid mellom fastleger og annet helsepersonell
Ut fra resultatene av kartleggingen i EU-prosjektet Act on Dementia, anbefales det å ha et obligatorisk
«face to face» møte mellom fastlege og helsepersonell i kommunen etter diagnose. Målet med dette
møte er å klargjøre videre oppgaver, bli enige om hvem som gjør hva og lage en plan for oppfølging.
Det ideelle er om personen med demens og pårørende er med på dette møtet.
For å få til et godt samarbeid mellom fastleger og annet helsepersonell i demensutredning og
oppfølging etter diagnose er de viktigste forutsetningene at fastlege og annet helsepersonell har:
•

kunnskap om demens generelt og om den spesifikke pasienten spesielt

•

gode rutiner og prosedyrer for samarbeidet

•

kunnskap om hverandres roller og oppgaver

•

formelle og uformelle arenaer for diskusjon og samtale

•

kompetanse i kommunikasjon

•

rutiner for å utveksle nødvendig informasjon og relevante skjemaer for å få informasjon inn i
pasientens journal.

Selv om det ble vurdert at det ideelle er et fysisk møte mellom fastlegen og helsepersonellet som skal
følge opp personen med demens og deres pårørende videre (sammen med legen) er det noen
utfordringer. Å samles fysisk kan være tidkrevende både for fastlegene og helsepersonell, i en hektisk
hverdag, og flere fastleger og helsepersonell i kommunene er ikke klar over gevinsten med et slikt
møte.

36

Samarbeidsmøter mellom fastleger, pasient og pårørende og helsepersonell som bidrar i oppfølgingen
anbefales i Nasjonal faglig retningslinje om demens, men fastleger og helsepersonell i kommunene er
ikke nødvendigvis oppdatert på disse anbefalingene. Mange fastleger møter kun noe få personer med
mistanke om demens i året, og har dermed ofte ikke «mengdetrening» når det gjelder å sett i gang
oppfølging. Kompetansen angående vurdering diagnostikk og SOED er varierende, både hos
helsepersonell og fastleger

Diskusjon
Når kommunene fikk tilbud om å delta i prosjektet systematisk oppfølging etter demensdiagnose, var
hovedmålet nettopp å utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose i
form av pilotprosjekter som skulle testes ut i enkelte kommuner.
Videre skulle personer med demens og deres pårørende gis systematisk oppfølging etter diagnose og
under sykdomsforløpet. Det skulle gis informasjon og tilbud om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid»
i demensforløpet.
Alle kommunene utviklet en modell for systematisk oppfølging etter diagnose. Ut ifra
brukerundersøkelsene og andre erfaringer underveis kan det konkluderes med at de forskjellige
modellene med systematisk oppfølging etter demensdiagnose har vist at det å ha en systematisk
oppfølging oppleves av brukere og pårørende til å gi trygghet og kontinuitet i tjenestene. Selv om det
er mange fellestrekk mellom modellene som er utprøvd, så er det også vesentlige forskjeller. Spørsmålet
er om det er mulig å si noe om hvilke modeller som er best, eller hva med de forskjellige modellene
som er å foretrekke?

Målgruppe
Målgruppen for programmet var personer med demens og deres pårørende. Brukerne skulle være nylig
diagnostiserte og ikke ha behov for helsetjenester i hjemmet eller praktisk bistand. De fleste
kommunene hadde dette som utgangspunkt, men av forskjellige grunner valgte noen kommuner å ikke
ekskludere personer som også hadde hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. Det kunne være fordi
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personen hadde fått diagnosen relativt seint i forløpet og dermed allerede hadde behov for hjelp når
diagnosen ble satt, det ble da vurdert at de likevel kunne ha nytte av systematisk oppfølging. Noen
kommuner hadde få personer i målgruppene og inkluderte derfor personer som allerede fikk tjenester
for å få nok erfaring med hvordan oppfølgingen fungerte. Det ble ikke skilt mellom disse gruppene i
kommunenes egen evaluering, men det ble fra noen kommuner spesifisert at de med tjenester fra før
også hadde nytte av systematisk oppfølging. For eksempel erfarte Fredrikstad at: «hjemmesykepleien
ikke så utstrekningen av hjelpebehovet ut fra deres tidsestimering på tjenesten» og at kartleggingen i
oppfølgingsmodellen fanget opp et større hjelpebehov. Disse erfaringene indikerer at alle bør få en
kartlegging av sine behov etter en de har fått en demensdiagnose, uavhengig av hvor de er i forløpet.
Så må det diskuteres hvordan disse personene kan følges opp videre på best mulig måte med
utgangspunkt i resultatene fra kartleggingen.

Henvisning og organisering
I de fleste kommunene kunne «hvem som helst» melde behov for SOED, men i de langt fleste tilfellene
var det henvisning enten av spesialisthelsetjenesten, fastlege, eller fra hukommelsesteam delegert av
fastlege, som hadde kontakt med bruker i forbindelse med utredning ved mistanke om demens.
Bortsett fra at det i flere kommuner var forventet flere henvisninger fra fastlegene, så virker dette som
rimelige ordninger. Noen kommuner tok også imot henvisinger direkte fra personer med demens eller
deres pårørende. Alle kommunene unntatt en, fattet vedtak om at brukeren skulle tilbys systematisk
oppfølging. Det er vanskelig å se grunner til at det ikke skal fattes vedtak om tjenesten. Det gjør at det
opprettes bruker i dokumentasjonssystemet og det er lettere å forholde seg til hvis det skulle være
behov for å klage på noe i forbindelse med oppfølgingen.
Som det kom fram av kartleggingen av samarbeid mellom fastleger og annet helsepersonell i
kommunene, er det ikke alltid at fastlegene kjenner til SOED eller de ikke nødvendigvis forstår
gevinsten med SOED. Hvis alle parter opplever at både personen med demens får et bedre tilbud og
at det på sikt letter arbeidet for fastlegene med oppfølging av personer med demens, så vil det
sannsynligvis også ble flere henvisninger til SOED. Det vil også bli lettere for aktørene å faktisk se
gevinsten av et fysisk møte (face to face) for å klargjøre de forholdene som er beskrevet tidligere.

38

Det var flere måter å organisere tjenesten på, enten som en del av hjemmetjenestene (å få en
kontaktperson fra hjemmesykepleien), en del av tjenesten som hukommelsesteamet yter, egen stilling
som koordinator, eller at kontaktpersonen er saksbehandler på bestillerkontoret i kommunen. Ut fra
erfaringene beskrevet over, ser det ut til at det å knytte systematisk oppfølging til en allerede etablert
tjeneste som hjemmesykepleie eller hukommelsesteam, gjør tjenesten mindre sårbar for sykemeldinger
eller andre uforutsatte personalendringer. Ved å knytte oppfølging av personer med demens til en
etablert tjeneste vil kanskje også gi større fleksibilitet i tjenesten, og behovet for å ansette flere folk til
oppfølgingen kan kompenseres til en viss grad.

Innhold og omfang av tjenesten
Innhold
Det viktigste innholdet i den systematiske oppfølgingen var sjekklister for kartlegging av ulike
funksjonsområder og behov, til bruk under hjemmebesøk hos personer med demens. Kilder til
informasjon var personen selv og pårørende. Selv om det var ganske stor forskjell i mengden
informasjon som ble hentet inn, så er det vanskelig å si at den ene typen kartlegging var bedre enn de
andre. Det kan i tillegg være at brukere og pårørende kun vet om det som er gjennomført hos dem og
dermed ikke vet hva de eventuelt savner, og som derfor er forhold som ikke fanges opp i en kartlegging.
Hvis en ny tjeneste for systematisk oppfølging av personer med demens skal implementeres i stor skala
over hele Norge, bør det lages et minste felles innhold (en veileder). Slik det er nå vil det kanskje bli
regionale spredninger av lokale modeller, uten at det er mulig å si om de inneholder det helt
nødvendige. I en slik prosess kan en risikere at lokale tilpasninger hele tiden reduserer omfanget av
kartleggingen.
Omfang
Den største forskjellen mellom prosjektene er kanskje frekvensen av hjemmebesøk som del av den
systematiske oppfølgingen, og om det er noen begrensninger i antall besøk, eller hvor lenge
oppfølgingen kan vare. Stavanger følger et fast program med fire hjemmebesøk på omtrent en time
hver gang. Det er skissert at besøkene skal strekke seg over omtrent et år, men med stor grad av
brukerstyring. Det vil si at SOED avsluttes etter omtrent et år. Hvis det fremdeles ikke er behov for
andre tjenester, så må det avtales individuelt om hvordan eventuell videre oppfølging skal skje. Ifølge
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kommuner som benytter «Tiltakspakke demens» skisseres det et hjemmebesøk hver måned og ikke
noen begrensning i antall. De fleste andre prosjektene legger seg noe imellom disse to modellene. Selv
om brukeren eller pårørende står fritt til å kontakte kontaktperson eller koordinator imellom avtalte
hjemmebesøk, så kan det tenkes at terskelen for å ta kontakt er ganske høy. Hvis det da er avtalt et
møte imellom tre måneder og et halvt år fram i tid, vil det sannsynligvis oppleves som positivt at de
blir kontaktet oftere for eksempel på telefon, for å høre hvordan det går.

Når slutte, hvordan overgang til mer hjelp?
Som beskrevet over var det stor variasjon i når og hvordan SOED var planlagt å skulle avsluttes. Fra
tiden når brukeren har behov for hjemmetjenester (som regel hjemmesykepleie) overtar
hjemmetjenesten all oppfølging, mens noen kommuner hadde en myk overgang med at hvis det var
litt tjenester (f.eks. sjeldnere enn hver uke) så var det en overgang mellom systematisk oppfølging etter
diagnose og hjemmetjenester, eller overlapping en kort tidsperiode. Andre kommuner gav tjenesten til
alle som hadde fått demensdiagnose og bodde i eget hjem. Det vil si ble avsluttet ved
institusjonalisering.
Det er vanskelig å komme med noen klare konklusjoner på hva som er best. Det er mulig at
demografiske og organisatoriske forhold i kommunen vil være avgjørende for hvilken modell som
fungerer best. I små kommuner hvor det er de samme personene som jobber litt i hukommelsesteam
og litt i hjemmesykepleien, så vil det å følge en person fra diagnose til institusjon være det mest
naturlige, mens i en by som f.eks. Stavanger, vil det være andre personer som kommer inn når
hjelpebehovet vokser og det vil være naturlig å legge koordineringsansvaret over på en som da følger
brukeren tettere.
Parallelt med SOED pågår et annet prosjekt i regi av Helsedirektoratet om «oppfølging av personer som bor
hjemme og som har demenssykdom i et stadium som medfører at de har behov for oppfølging av et visst omfang, samt
deres pårørende». Erfaringer fra dette prosjektet vil kunne bidra med opplysninger om hvordan sikre
kontinuitet i oppfølgingen av personer med demens ved overgang til det å få mer hjelp.
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Ressursbruk
Ressursbruk ved innføring av nye tjenester er vanskelig å anslå. Det vil derfor ikke gis noen anslag i
kroner og øre, men forsøksvis gis beskrivelse av hva slags kostnader som må forventes å komme i
forbindelse med implementering av systematisk oppfølging etter demensdiagnose. For det første så er
det utvikling av tjenesten, deretter driften av selve tjenesten og til sist ressurser som må brukes som
følge av å tilby tidlig oppfølging til personer med demens.
Utvikling og implementering av tidlig oppfølging etter demensdiagnose
Alle kommunene oppga at det å tilpasse en modell til lokale forhold, prøve den ut og deretter sette den
ut i drift, ikke er mulig uten at det gjøres som et prosjekt med egen prosjektleder, prosjektgruppe og
styringsgruppe. I tillegg vil forberedende saksbehandling med administrativ forankring og eventuelle
politiske vedtak, måtte være på plass før det hele kan startes. I prosjektet fikk kommunene
tilskuddsmidler som stor sett dekket prosjektlederstilling og noen få driftsmidler til møter og reiser.
Kommunalt ansatte i forskjellige grupper ville sannsynligvis ha fått dekket sin lønn til møter og
lignende over vanlig drift, men eksterne samarbeidspartnere ville kanskje forventet å få dekket sine
utgifter (f.eks. fastleger). Skal SOED modellen(e) spres videre er det rimelig å anta at det bør være et
økonomisk insitament for kommunene, det vil si tilskudd til implementering.
Drift av tilbud om systematisk oppfølging etter demensdiagnose
Det å gi tjenester som tidligere ikke har blitt ytt, må nødvendigvis kreve et minimum av ressurser. I
prosjekt systematisk oppfølging etter demensdiagnose er det noe forskjellig oppfatning av hvor mye
ekstraressurser som må til for å få gjennomført en systematisk oppfølging etter diagnose. Noen
kommuner mener det bør kunne dekkes av den tiden hukommelsesteamet allerede har, mens andre
kommuner ser at det må settes av lønnsmidler til ekstra ressurser. En kommune kommune har sett
spesielt på hvor mye tid oppfølging av en person tar. De har kommet fram til at et hjemmebesøk på en
time vil ta omtrent tre arbeidstimer. Det er forberedelse, reise og etterarbeid i forbindelse med hvert besøk.
I tillegg vil primærkontakt/koordinator ha noen oppringninger fra brukere og pårørende imellom
hjemmebesøkene. Disse anslagene framstår som sannsynlige burde være utgangspunkt for en
kostnadsberegning.
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Aktiviteter - tjenester
Et av de overordnede målene var å tilby personer med demens og pårørende «rett» tiltak eller tjeneste
til «rett tid» etter at en demensdiagnose var satt. Dette prosjektet har vist at systematisk oppfølging
etter diagnose avdekker hjelpebehov som ellers ikke hadde blitt avdekket, eller som hadde kommet
vesentlig senere. Noen kommuner melder at udekkede hjelpebehov meldes inn til bestillerkontoret
(eller tilsvarende) uten at det spesifiseres hvordan det følges opp. Det er rimelig å anta at de fleste
behovene blir fulgt opp med tjenester. Det vil si at systematisk oppfølging etter diagnose øker
muligheten for å gi «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid», og denne målsettingen er nådd, men dette
genererer også trolig økt behov for tjenester. Dette er også en av konklusjonene fra et tidligere prosjekt
med «Tiltakspakke demens» (Nærdal, 2016). Hvis denne økningen i behov for tjenester ikke kan spares
inn i form av mindre tjenester senere, så må det sies å være en økt utgift knyttet til systematisk
oppfølging.
To kommuner hadde spesielt fokus på at SOED skulle omfatte lavterskel aktivitetstilbud. Det var
turgrupper, demenskafe, kulturtilbud, dagaktivitetssenter, dagaktivitet i eget hjem, samtalegrupper og
demensskole. Dette kan være aktiviteter som kommunen eller frivillige organisasjoner allerede har, og
dermed vil rekruttering til slike aktiviteter ikke medføre økt ressursbruk.
Økonomiske besparelser
Det er uten tvil at innføring og drift av SOED, uten at de er i behov for andre kommunale tjenester,
vil generere kostander som kommunene ikke har i dag. Spørsmålet blir derfor om det er mulig å si noe
om tilbudet vil gi innsparinger for kommunene senere i demensforløpet? Flere av kommunene
argumenter for dette og særlig av at et godt tilbud tidlig i forløpet vil forebygge kriser og dermed hindre
sykehusinnleggelser og utsette sykehjeminnleggelse. En av kommunene kommune har satt opp en
kalkyle som viser at selv tett oppfølging over lang tid, vil raskt spares inn ved en tre måneders utsettelse
av institusjonalisering. Det er dessverre vanskelig å finne forskning eller andre undersøkelser som viser
at systematisk oppfølging etter demensdiagnose utsetter sykehjeminnleggelse. Det vil si at når en
kommer på sykehjem så vil oppholdet der være kortere enn om en ikke fikk systematisk oppfølging.
Det er mange forhold som påvirker om en får sykehjemsplass eller ikke. Et viktig forhold er antall
sykehjemsplasser i kommunen. Det vil si at en person kan ha behov for sykehjemsplass lenge før han
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får det. Siden alle som har behov for sykehjem i dag, ikke nødvendigvis får sykehjemsplass, blir det å
utsette behovet for sykehjemsplass ikke automatisk det samme som å utsette en sykehjeminnleggelse.
Riktige tjenester til riktig tid vil nok i de fleste tilfellene bety at personer med demens og pårørende får
tjenestene tidligere og at behovet suksessivt vil øke over tid. Dette kan gi bedre stabilitet og
forutsigbarhet for brukere og pårørende og det vil kunne gi bedre livskvalitet, uten at det er
nødvendigvis er mulig å påvise økonomiske besparinger. Det er også sannsynlig at lavterskel tilbud
som aktivitetsvenn, turgrupper og andre tilrettelagte aktiviteter vil gi godt avlastning for pårørende
med relativ liten økonomisk innsats fra det offentlige.
Kunnskap hos / opplæring av personalet som møter pasientene
Alle kommunene refererte til opplæring av personalet og til kompetanseplaner. Demensomsorgens
ABC ble nevnt av flere kommuner. Det var imidlertid lite fokus på opplæring av helsepersonell spesielt
knyttet til SOED. Det er viktig at de som jobber med SOED har generell kunnskap om demens og
demensomsorg, men i tillegg bør de ha kunnskap og ferdigheter i det spesielle å følge opp personer
tidlig i demensforløpet. I tillegg til kunnskap om demens så må de ha spesifikk kunnskap og ferdigheter
knyttet til observasjon og kartlegging, om veiledning, krisehåndtering og god kjennskap til kommunale
tilbud og til andre offentlige instanser som kan være aktuelle å kontakte (f.eks. NAV). Dette krevet
egen opplæring.
Implementeringsprosesser
Prosessen rundt utvikling og pilotering/implementering av modeller for systematisk oppfølging etter
demensdiagnose, er beskrevet over. Det som er verdt å merke seg er at innføring av ganske
velbeskrevne og utprøvde modeller (f.eks. tiltakspakke demens) har vært krevende for kommunene. I
tillegg har flere av kommunene hatt aktive samarbeidspartnere som for eksempel Utviklingssentrene
for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Dette er komplekse intervensjoner som krever de
prosessene som er beskrevet. Det er ikke å forvente at noen kommuner kan innføre en slik tjeneste
uten tilsvarende innsats som i dette utviklingsprogrammet.

Konklusjon
Dette prosjektet, andre prosjekter og internasjonale studier viser at tidlig systematisk oppfølging etter
diagnose har effekt. Det vil si at det ble kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten og brukere og
pårørende fikk tillit og trygghet.
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SOED er forskjellig fra kommune til kommune, der er vanskelig å skille ut hva som er den beste
modellen, men det er viktig at SEOD omfatter både en fast kontaktperson, somatisk oppfølging,
psykososial støtte, lavterskel tilbud (aktiviteter) og bruker- og pårørendeskoler.
SOED vil sannsynligvis avdekke behov for andre kommunale tjenester, det bør utarbeides systemer
for hvordan behov avdekket i SOED kan følges opp i tilbud om tjenester.
Det å innføre nye tjenester er krevende, og de fleste kommunene vil ha behov for ekstern faglig støtte
og oppfølging i en oppstartsfase.
Fastlegene er nøkkelpersoner i rekruttering av brukere til SOED. Dette har vært en av de største
utfordringene i prosjektene.
Drift av SOED vil koste ressurser både med tilgang på kvalifisert personale og økonomiske ressurser.

Anbefalinger
Tidlig oppfølging har en effekt og bedrer livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende.
Kommunene bør derfor stimuleres til å innføre program for sytematisk oppfølging etter diagnose.
For å få det til, bør det:
•

Utvikles standarder for innhold og omfang av systematisk oppfølging etter demensdiagnose,
basert på tidligere erfaringer, erfaringer fra SOED og internasjonal litteratur.

•

Utvikles opplæringspakker for personell som skal arbeide med systematisk oppfølging. Fokus
bør være på hjemmebesøk, samtaleteknikk, observasjoner, dokumentasjon og kunnskap om
aktuelle tjenester

•

Kommunene som ønsker å innføre systematisk oppfølging etter diagnose, bør få en instans å
henvende seg til for å få veiledning og støtte i prosessen. I SOED har dette vært
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Helsedirektoratet og Aldring og helse, men flere kommuner har også hatt nært samarbeid
med USHT
•

Det må gis insitamenter til fastlegene for å henvise til SOED og for tett samarbeid med
ansvarlige for SOED i oppfølgingen av den enkelte person.

Kommunene er forskjellige i størrelse, demografi og organisering. Det er derfor vanskelig å gi
anbefalinger når det gjelder organisering av SOED, men det er avgjørende at SOED er solid politisk
og faglig forankret.
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