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Hukommelsesstimulerende terapi

• Internasjonalt: Cognitive stimulation therapy (CST)

• Norsk: Hukommelsesstimulerende terapi (HST)



Hva er hukommelsesstimulerende terapi?

• Utviklet av psykologene Amie Spector, Lene Thorgrimsen og 

Boob Woods, og alderspsykiater Martin Orell

• HST er basert på forskning – trekker ut hva som er mest 

effektivt ved ulike tilnærminger som

a) Realitetsorientering

b) Reminisens 

c) Valideringsterapi

d) Multisensorisk stimulering



Forskning på effekten av CST

• 2003 – en stor RCT-multisenterstudie

• Resultater for kognisjon: 

• MMSE-NR – signifikant bedre (p=0.04)

• ADAS-cog signifikant bedre (p=0.01) – subskala språk

• Resultater for livskvalitet: 

• QoL-AD: signifikant bede (p=0.03)

• Ingen forskjell i depresjon eller angst

• Effekten av CST var like god som de demensmedisinene som fantes 

på markedet (Rivastigmine, Donepezil og Galantamine)

• Cochrane review 2012: Sammefatning av all forskning på CST 

viste at programmet hjelper på kognisjon hos personer med 

mild til moderat demens «over and above any medication

effects». I tillegg effekt på selv-rapportet livskvalitet og velvære.
Spector, Thorgrimsen, Woods, Royan, Butterworth & Orrell (2003), Spector, Orrell & Woods (2011)



Kvalitativ forskning

• Positiv opplevelse av å være i en gruppe (støttende, ikke-

truende)

• Endringene ble overført til hverdagslivet – mer positivt 

humør, mer selvsikker og hadde lettere for å prate med 

andre

• Endring i konsentrasjon og årvåkenhet. Mer positiv til å 

delta i aktiviteter

«Jeg kan slappe av, vi deler de samme problemene og alle 

liker å komme. Hvis ikke ville vi ikke vært her» (Deltager)

«Verdien av gruppen har vært å gjøre ham mer livlig og 

motivert» (pårørende)
Gardner & Orrell , Spector, Orrell, Woods (2010)



Konklusjon

• CST har en positiv effekt på livskvalitet, kognisjon 

og sosial kommunikasjon for personer med demens

• Den har ikke bevist effekt på humør, funksjonsnivå 

eller problematferd (men man blir heller ikke sykere 

av det, og behandlingen har ingen bivirkninger)

• CST er anbefalt som et tiltak som BØR tilbys 

personer med demens (NICE guidelines 2006 og 

2018)

• The World Azheimer’s Report – CST bør 

rutinemessig gis til personer tidlig i sin 

demenssykdom



Hva er innholdet i HST?

• Grupper for personer med demens med ca 5 deltagere og to 

gruppeledere

• 14 samlinger a 45 min

• 2 samlinger pr uke i 7 uker

• Det er IKKE rehabilitering eller trening

• Fokus er på restkapasitet – aktiviteter som kan gi selvfølelse, 

mestring, forhindre apati, sansestimulerende. Ikke konfrontere 

med spørre etter meninger og verdier. 

• Hvem kan bli HST-instruktør? Ingen spesifikk utdanning kreves, men 

man bør ha kurs. Aldring og Helse tilbyr kursing i Norge nå, og NKS 

Olaviken vil komme med tilbud etter hvert.



Hvem passer HST for?

• Personer som skårer mellom 10-24 på MMSE 

(eller som er vurdert til å ha lett til moderat 

demens)

• Må kunne kommunisere forståelig og forstå språk

• Normal hørsel og syn, eller korrigert hørsel med 

høreapparat og syn med briller

• Må ikke ha alvorlig atferdssymptomer som 

forstyrrer deltagelsen

• Gruppen bør bestå av deltagere som har kommet 

omtrent likt i sykdomsutvikling



Gruppedeltagernes erfaringer:
• Få være aktiv, sosial

• Få muligheten til å selv gjøre 

noe med sin demens

• Fortsette å fungere – ikke 

stagnere

• Rom til å dele med hverandre, 

men ikke noe krav om å dele

• Respekt fra hverandre

• Glede seg til hver gang

• Ha en målsetting

• Trygghet

• Ikke gi opp

• Det er vanskelig å være åpen 

med andre, men lett å være 

åpen her når alle er i samme 

båt

5 deltagere i alderen tidlig 50 

årene til 80 år forteller hva som 

var viktig for dem



Demonstrere oppvarming

• Fem frivillige fra salen



Prinsipper

• Personsentrert

• Respekt

• Involvering

• Inkludering

• Valg

• Ha det moro

• Meninger i stedet for 

fakta

• Bruke reminisens

• Bruke sansene

• Ha alltid noe å se på 

eller berøre

• Maksimer 

potensialer

• Bygge og styrke 

relasjoner



Gruppeoppgave

• Dann grupper på 6 personer

• Hver gruppe får utdelt  3 prinsipper hver med forklaring

• Hver gruppe går gjennom de 3 prinsippene i fellesskap

• Se for dere at dere skal arrangere en gruppe-aktivitet for 5 personer med 

Alzheimer demens som skal vare i ca 20 minutter. Dere har et stort 

norgeskart som kan henges på veggen, mulighet for å ha klistremerker med 

navn på ulike byer/steder som kan festes på, og bilder av kjente steder i 

Norge. Dere vil lage noen spørsmål som dere vil stille til gruppen eller 

enkeltpersoner under aktiviteten.

• Planlegg aktiviteten og ta utgangspunkt i de tre prinsippene som deres 

gruppe har fått utdelt. Velg selv om dere vil tilpasse oppgaven til personer 

med mild eller moderat demens.

• Kom med eksempler på hvordan dere ville lagt opp aktiviteten, og hvordan 

dere ville bruke de tre prinsippene

Tid: 20 minutter



Oppsummering



Pause 10 minutter



Gruppestrukturen

• Ønske hver deltager velkommen

• Gruppedeltagerne velger 

gruppenavn (første samling)

• Velge gruppesang og synge 

den(første samling)

• Oppvarming

• Dagen i dag

• Dagens nyhet – diskusjon

• Dagens tema

• Avslutning: Synge gruppesang



Dagens aktivitet:

• Eksempler på dagens aktivitet

• Assosiere rundt smak (dag 4)

• Klassifisere smaken

• Hvordan vil du beskive smaken?

• Er det noen matretter du forbinder smaken med?

• Ting vi smakte på var oliven, fetaost, druer, kjeks, sitron, 

lime, sjokolade

• Kreativitet: Tegn et selvportrett (dag 8)

• Bruk fargeblyanter, klistremerker eller lignende

• Vil du tegne deg selv slik du ser deg nå? Eller som barn? 

Eller slik du «ønsker» du så ut?

• Diskusjon: Ser du annerledes på deg selv når du har fått 

demens? 

Søtt Surt

Salt Bittert



Oppgave: Dagens aktivitet

Tid: Frem til klokken 15.45:

• Sett dere i grupper på 6 personer

• Velg en gruppeleder, og en støtte-leder

• De fire andre deltagerne spiller personer med demens

• Dagens aktivitet: Diskusjon (time 5)

• Gruppeleder leder gruppen gjennom aktiviteten (dere får utdelt ark). Støtte-

leder hjelper til å holde fokus i gruppen.

• Bruk spørsmål fra de utdelte bildearkene for å stimulere til samtale i 

gruppen om ulike tema. (Du kan også be gruppen om å velge egne 

diskusjonstema dersom de er godt nok fungerende)

• Gruppeledere: Forsøk å bruk prinsippene fra diskusjonen tidligere i dag. 

Gruppedeltagere: Forsøk å observere hvilke prinsipper gruppelederne var 

gode på å bruke



Dagens tema: Diskusjon

• Hvem i verden ser du mest opp til?



Diskusjon

• Hvor er ditt favorittsted i Norge?



Diskusjon

• Er mobiltelefoner en god ting? 



Diskusjon

• Er det for enkelt å skille seg i våre dager? 



Oppsummering:

Hvordan gikk gjennomføringen av «Dagens aktivitet»?

Hvordan gikk det å følge prinsippene?

Hvilke utfordringer ser dere?

Spørsmål/innspill



Veien videre

• Den norske manualen for HST kan kjøpes på Aldring og Helse 

sine nettsider

• Kurs i HST for gruppeledere arrangeres via NKS Olaviken tidlig i 

2020. Informasjon om dato kommer

• Aldring og Helse selger samlede kurs for 20 deltagere. Her må 

etat selv stille med lokaler og mat

• Alle som gjennomfører HST-kurs får tilgang til HST-nettressurs 

via Aldring og Helse



Aktuelle deltagere?

Brosjyre:

https://olaviken.no/fag-og-forskning/opplering-for-pasienter-og-

parorende/hukommelsestimulerende-terapi

Oppstart uke 46 (2019) og uke 4 (2020)

https://olaviken.no/fag-og-forskning/opplering-for-pasienter-og-parorende/hukommelsestimulerende-terapi


Nettressurser

http://www.cstdementia.com/

https://www.aldringoghelse.no/demens/hukommelsesstimulerende-terapi-

hst/

http://www.cstdementia.com/
https://www.aldringoghelse.no/demens/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/

