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Forekomst

• «fra 70 000 til mellom 84 000 og 104 000» (NTB, 2018)

• Færre av dagen 85-åring får demens enn for 15 år siden
• Er folk bedre til å ta vare på helsa sin? 

• «Det som er bra for hjerte er bra for hjernen»

• Mentalt- Fysisk og Kost

• Antall personer med demens er forventet å øke

• Behov for kunnskap for å utvikle gode tjenestetilbud



Hvor mange med demens bor hjemme? 

• Antall personer med demens i Norge 84 - 104 000  94 000 

• 40 000 på sykehjem hvorav 80 % har demens    32 000 
62 000 eldre med demens bor hjemme 

• «20 % er diagnostisert» 

(Selbæk, et al 2007;  Wergeland et al, 2014)



Livslinjen for 
«dager hjemme for eldre med demens»

Før diagnose
“Bor hjemme med demens” Flytte til sykehjem

De første symptomene
Bekymring
Konflikter
Fornektelse
Ensomhet
Tap

Varighet………….. 
Gradvis utvikling av sykdommen
Gradvis tap av egenomsorgsevne
Tiltagende avhengig av andre
Tap av: 

fellesskap/nettverk/relasjoner
oppgaver/mestringsopplevelser

Godt liv på sykehjem 
påvirkes av planlegging



Livslinjen for 
«dager hjemme for eldre med demens»

“Før diagnose”
De første symptomene
Bekymring
Konflikter
Fornektelse
Ensomhet
Tap

Demensvennlig samfunn

Demensvennlig sykehus/ demensvennlige helsetjenester



Livslinjen for 
«dager hjemme for eldre med demens»

“Bor hjemme med demens” 

Varighet…….
Gradvis utvikling av 
sykdommen
Gradvis tap av 
egenomsorgsevne
Tiltagende avhengig av andre
Tap av: 
fellesskap/nettverk/relasjoner
oppgaver/mestringsopplevelser

Personen med demens
Pårørende
Offentlig tjenestetilbud 
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Hvem er den 
«eldre hjemmeboende med demens»?

• Kari 79 år, bor med sin ektefelle.

• Hun har daglig kontakt med sine tre barn og fem 
barn som bor i nærheten 

• Kari går fortatt på korøvelse om onsdagen når 
mannen minner henne på dette. 

• Hun treffer en venninnegjeng til lunsj hver 
fredag formiddag

• Kari kjører ikke lenger bil og hun har problemer 
med å huske avtaler/  planer og koder til 
bankkort når hun skal handle.

• Kari reiser fortsatt på ferieturer til Spania med 
sin mann flere ganger i året.

• Åse er 79 år og bor alene etter at hun ble enke for 15 år.

• Hennes to barn og fem barnebarn, bor i en annen by. 
De har hatt liten kontakt de siste ti årene etter en 
konflikt.

• Åse har lite nettverk og ingen faste treffpunkt med 
venner eller familie.

• Åse trenger mye hjelp i hverdagen.

• Hun er på dagsenter alle hverdagene, men klarer ikke 
delta i aktivitetene og har liten kontakt med de andre på 
dagsenter.

• Hun er ofte sint og irritert på hjemmesykepleier når de 
kommer for å hjelpe henne om morgenen.

• Åse er observert ute alene på natten



Den eldre med demens

• Risiko for depresjon, angst og redusert livskvalitet 

• Udekkete behov 

• sosial kontakt(23%)

psykologisk stress (20%)

daglige aktiviteter(14%) 

• ikke assosiert til høyere kostnader (helsetjenestetilbud)

• assosiert med lavere livskvalitet 

• PMD rapportere mindre udekkede behov enn pårørende proxy rapporterer 

• Relasjon til pårørende vurdert av PMD: pårørende stress, utdanning og status (ektefelle)

(Bruvik et al 2012, Gonçalves-Pereira, Janssen, et al 2018, Kerpershoek et al 2018et al 2019, Marques et al 2019)



Livskvalitet hos personer med demens

Selvrapportert høyere enn proxy rated
Proxy rated viste reduksjon over tid
Selvrapportert livskvalitet var uendret over tid

Selvrapportert livskvalitet?

• Egen depresjon
• Funksjonsevne

• Funksjonsevne
• Utdanning
• Kvalitet på relasjon
• Sosial støtte
• Det å ha en ektefelle 

Proxy rapportert livskvalitet?
• Egen depresjon

• Funksjonsevne

• NPS

• Pårørende depresjon, timer assistanse og hobby

• Funksjonsevne

• NPS

• Kvalitet på relasjonen

• Egen rapportert livskvalitet

• Utdanning

• Pårørendes livskvalitet, angst og depresjon

Bruvik et al 2012, Handels et el 2018, O'Shea, et al 2018



Den eldre med demens

• «Brukermedvirkning»
• I behandling   

• Pasientrettighetslover
• Forskning
• Utvikling av tjenestetilbudet 

• «Lev vel i Vaksdal – meistring og deltaking heile livet»

• Demensskole 
• Hvorfor får ikke vi undervisning, det er jo vi som har sykdommer

• Samtalegruppe
• Dele erfaring, lære av hverandre



Livslinjen for 
«dager hjemme for eldre med demens»

“Bor hjemme med demens” 

Varighet…….
Gradvis utvikling av 
sykdommen
Gradvis tap av 
egenomsorgsevne
Tiltagende avhengig av andre
Tap av: 
fellesskap/nettverk/relasjoner
oppgaver/mestringsopplevelser

Personen med demens
Pårørende
Offentlig tjenestetilbud 



Pårørende
• Risiko for høy belastning; sosialt – depresjon – redusert fysisk helse – økonomisk

Pårørendes helse er en viktig forutsetning for at personer med demens skal ha et godt tilbud i eget 
hjem

• Bidrar med omfattende omsorg og støtte for familiemedlemmet med demens
• 4 timer daglig 

• 2.5 timer daglig 

• innsats øker betraktelig siste måned før innleggelse i sykehjem 

• Hjemmesykepleie mer indirekte omsorgsrolle, med sosial og emosjonell støtte, ansvar i kortere mer 
akutte perioder, yte den hjelp og assistanse som hjemmesykepleien ikke dekker. 

• I første fase er pårørende ofte den eneste støtten
• Problemer med tilgang til helse og omsorgtjenester 

• PMD og pårørende vurderer omsorgtjenester som en trussel mot uavhengighet for PMD 

• Stor variasjon i hva pårørende opplever som belastende ved å leve nær en person med demens 

(Bruvik et al 2012; Gonçalves-Pereira, et al 2019; Daatland & Veenstras, 2012; Stephan, et al 2018; Janssen  et al 
2018; Zarit, Formia, Kim, & Whitlatch, 2010)



Pårørende

Hva har betydning for pårørende? 

• Faktorer hos den eldre med demens
• Adferdsendringer

• Motstand mot offentlige omsorgstjenester

• Faktorer hos pårørende selv
• Mestring/Locus of control

• Relasjon, ektefelle versus andre pårørende

• Relasjonkvaliteten: Pårørende stress, sosial 
støtte, NPS, SOC  

• Bieber et al 2018; Bruvik et al 2013; Marques et al 
2019; Bruvik et al 2012; Kerpershoek, et al 2019 )

Hva trenger pårørende?

• En kontaktperson for veiledning og 
tilpasning av støttetilbud

• Involvering av sosialt nettverk

• Tilstrekkelig: 
• informasjon medisinsk tilstand  

tilgjengelige omsorgstilbud 



Nettverk

• 50 % av pårørende, et tilgjengelig sosialt nettverk med 3-4 familiemedlemmer, 
(Bieber et al 2018) 

• Pårørende finner støtte innad i familien og i mindre grad opplever støtte fra den 
offentlige omsorgen (Toljamo, Perälä, & Laukkala, 2012)
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Offentlige omsorgstjenester?

• Hjemmetjenestens hovedfokus er på den hjelpesøkende, og overser derved familiens bidrag 
som omsorgsgiver 

• Pårørende opplever de offentlige omsorgstjenestene som utilstrekkelig:
• byråkratisk, lite fleksibilitet, lite tilpasset personens behov 

• mangelfull kommunikasjon - uavklarte roller og ansvar - ukjent personalet - liten informasjon om 
hvordan hjemmetjenesten er organisert. 

• Helsearbeiderne som kontaktperson bør etableres så tidlig for å skape kontakt og tillit. 

• Fastlegen representerer den viktigste støtten for PMD og pårørende (8 europeiske land) 
Demens spesifikk støttetilbud er sjelden tilgjengelig. 

• Systematisk informasjon, støtte  og veiledning effekt hos 14/16 studier 

• (Janlöv et al., 2006; Bieber et al 2018; Aasgaard et al, 2014Stephan, et al 2018Rørvik et al 2019) 



Psykososial støtte til personer med 
demens og deres pårørende.

• 230 familier delt i intervensjon og 
kontrollgruppe

• Intervensjon
• Undervisning – Rådgivning - Grupper

• Resultat kvantitativt
• Ikke forskjell mellom gruppene

• Hvorfor?
• Intervensjonen?

• Hva vi målte med?

• Stor variasjon i behovene?

• Manglende fokus på sorg?

• Tilbud til kontrollgruppen?

• Resultat kvalitativt



Hva kan bidra til bedre år hjemme 
for eldre med demens?

• Kunnskap i befolkningen og hos helsepersonell
• Demensvennlig samfunn, demensvennlige sykehus/helsetjenester

• Fysisk tilrettelegging og tilpasning av rutiner som forenkler fungering 

• Brukermedvirkning må inkludere pårørende

• Informasjonen om tjenestetilbud inklusiv avlastningstiltak må være lett tilgjengelig, 

• Åpning for tilbakemelding om tilfredshet med tjenesten for pas, pårørende og helsepersonell

• Økt bevissthet på at omsorgsoppgavene kan påvirke økonomien til pårørende

• Øke tilgjengelighet av støttetiltak for pårørende

• Koordinerende enhet som veileder mellom tjenester og hjemmet
• etableres tidlig - skape tillit og trygghet -gi mulighet for PMD å formidle sine tanker og håp for fremtiden



Vi arbeider med studier som 

• Ernæring og demens

• Med demens på sykehus

• Delirium på sykehus

• Løfter frem stemmen til personer med demens 

• Bruk av tvang overfor personer med demens som motsetter seg 
nødvendig helsehjelp

• Koordinator med fokus på tjenestetilbud, teknologi, 
undervisning, frivillige og empowerment, «hva er viktig for deg».




