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Gode liv i hjem og sykehjem for 

personer med demens. Eksempler 

fra brukerskole for personer med 

demens 

 
Ingelin Testad, Postdoc/Senterleder 

3-delt samarbeid 

Spesialist 
helsetjeneste 

Akademia 

SESAM 

Kommune 
helsetjeneste 

SESAM 

Internasjonalt 

Nasjonalt 

Lokal 

Helse Stavanger 

   Visjon 

 Samhandling for eldres helse og livskvalitet 

God helse 

 
«God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg 
livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.» 

 

”Helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav”. 

 

 

     Professor Peter F Hjorth 

http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/regionalt-kompetansesenter-eldremedisin-og-samhandling/Sider/default.aspx
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Overordnede	

satsingsområder	
	

	

																																																																	

																																																															

		 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Demensskolen	

Aldrende	hjerne	og	hjerte	 Helsetjenesteutvikling	 «Godt	liv	i	hjem	og	sykehjem	

for	personer	med	demens»	

TIDLIG	INTERVENSJON	

SEKUNDÆRFOREBYGGING	

BEHANDLING	OG	OMSORG	

SESAM – for eldres helse  

Eldre som ressurs 

 

 

Bedre og ivareta helse og livskvalitet 

 

 

Behandling og omsorg ved sykdom 

Eldre som ressurs… 

..leve som vi lærer.. 

•Gruppe av 

seniorrådgivere 

•Pensjonerte 

sykepleiere 

•Fagutvikling, forskning 

og veiledning 

 

 

Anseelse er 

alderdommens 

krone 

 

 

 

 

 

 

  

HVA ER GODE LIV?? 

Gode liv i ulike faser av livet 

 

 

 Jeg kunne nesten ikke tro at demens var noe som 

 kunne gjelde meg.  

 Jeg håper jeg  kan lære mer, gjøre alt jeg kan for å 

leve  godt og eventuelt akseptere det. 
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HVA ER GODE LIV?? 

FOR PERSONER MED DEMENS? 

HVA VET VI? 

Medikamenter 

•Antipsykotika virker sjelden 

•Antidepressiva viser seg og å virke sjelden 

•Alle skal ha antidemensmidler 

Tvangsbruken er gått ned 

Omsorg 

•Sykepleie, personsentrert, non-pharmacological…. 

•Vi har MYE spesifikk kunnskap som beslutningsgrunnlag 

Individuelle psykososiale tiltak for 

spesifikke symptomer(Testad I, et. Al. Int psychoger 2014) 

 

• Reminisens (depresjon) 

• Musikk 

• Aktiviteter med og uten sosial interaksjon (agitasjon) 

• Validering 

• Fysisk trening 

• Person sentrert omsorg 

 
 

 

 

Improving Well-being and Health for People 

with Dementia (WHELD): study protocol for a 

randomised controlled trial 
Whitaker R, Fossey J, Ballard C, Orrell M, Moniz-Cook E, Woods RT, Murray J, Stafford J, 

Knapp M, Romeo R, Carlton BW, Testad I, Khan Z 
, 2015) 

• Største studien med PSO så langt 

• Brukte resultatene fra den faktorielle studien og laget en 

optimalisert personsentrert intervensjon 

• Trening av ”Wheld therapists” 

• Disse trente igjen ”Dementia Champions” i 

intervensjonssykehjemmene 

• Som igjen skulle overføre kunnskapen til sitt sykehjem 

med støtte fra ”Wheld therapists” 

 

 

 

Resultat 

• Reduserte bruk av antipsykotika med 50%  

 

• Signifikant virkning på depresjon 

 

• Sosial interaksjon ga økt livskvalitet 

 

• Flere resultat 

• Fokusgruppe 

 

 

Dele og implementere 

• SAMAKS 

 

• Kings College, London 

 

• FOKUS 
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PIONEER WORK 
London  - Bodø - Stavanger 

Personen 
i sentrum 

Linda Buettner 

1956-2012 

• Amerikansk professor i 
rekreasjonsterapi 

• Inspirasjon for det praksisnære 

arbeidet overfor personer med 

demens; ”Simple pleasures” 

• Terapisykkel; over 50% nedgang i 

depresjon. Flere sykler og større 

studie! 

• Viktig del av WHELD studien 

• Kjærlighet til faget, det enkle, det 

nære og med selve saken i sentrum! 

• Dele praksisnære tiltak 

 

 

 

 

The benefits of cultural exchange for residents 

with dementia in a teaching nursing home  
Linda Buettner, PhD, CTRS, LRT Ingelin Testad, PhD, RN  

 

• Raising chickens at 

the nursinghome:  
Learning from the Norwegians 
(Editorial Buettner & Testad) 

• Konkret praksistiltak 

• Etter besøk på 

Stokka publiserte 

hun en artikkel om 

hvordan man kan ha 

høner i et sykehjem 

 

 Generasjonssang  

  

Generasjonssang er en aktivitet for en  
gruppe beboere på avdeling for mennesker  
med demens på Betanien rehabilitering og sykehjem. 

 

Gjennomføring av generasjonssang 
Musikkterapeut Eva-Marie S. Toppe lærer sanger, regler og dansemåter 
som beboerne formidler. Disse tar hun med seg i møtet med barnekoret. 
Både barn og voksne i koret lærer seg disse sangene og gjør sangene og 
dansene til «sine egne». Dette er en prosess som går over litt tid. Når 
barna kan sangene/ sanglekene, er de klare for å møte beboerne.  
 
«Vi har et stort fargerikt lett stoff, og bruker det som seil, der både barn 
og beboere holder i stoffet og samarbeider om å la seilet vugge med mens 
vi synger «Ro ro til fiskeskjær» og « Ro din båt». Barna får krype under 
seilet, og spenningen som fremkalles gir glad, spontan latter og gode 
blikkmøter» 
 
Målet er at barna og beboerne skal synge og danse sammen, ikke bare for 
hverandre. Barnekoret danner ring, - og  vender sin ring mot beboerne 
som sitter i ring rundt. Der møter de gode hender og  
smilende fjes, og samspillet kommer  
umiddelbart i gang. 
 
 
 

  

  

  

 
 
 

 

Viktigst i Generasjonssang er  det spontane samspillet, 

gleden, leken og vitaliteten som oppstår i møtet mellom 

barna, deres foreldre - og beboerne - i sang og dans. 

 
•Sanggleden blant barna smitter og 
     beboerne stemmer i og synger spontant                     
     med barna. 
•Ved bruk av kjente sanger vekkes minner 
     hos beboerne og bygger en bro mellom fortid      
     og nåtid. 
•Deltagelse, felleskapsopplevelse, og det å bli 
    sett og bekreftet for noe man mestrer, gjør 

 mye med 
 selvfølelse og  
 opplevelsen av å  
 være verdifull  
 som person. 

•Sang og musikk 
 vekker følelsene som 
 gir liv til minnene. 

 

 
 

v/Eva-Marie S. Toppe 

Linda Buettners Praksispris 2016 - bidrag nr. 3 

        Demensskolen 

Mestring og muligheter for personer med demens 

http://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/
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Jeg finner ikke ordene… 
• Jeg finner ikke ordene. 

• Jeg vet hva jeg vil si og jeg leter rundt I hjernen etter det. Men der er det ualminnelig ryddig, 

som en stur stue hvor alle møblene er flyttet, det står bare en og annen kasse der og 
parketten er blankpolert. 

• Jeg kan nesten se ordet nå, jeg kjenner det på smaken. Begynner det på “S”? 

• Jeg tror det. 

• Det kjennes ut som et s-ord. Åh, der kom det, takk og pris! 

• “Laster” var ordet jeg lette etter. Summen av alle lastene er konstant, var det jeg ville si. 

• TID er nøkkelfaktoren for meg. 

• Først må jeg ha tid til å kjenne igjen konturene av det ordet jeg leter etter og holde fast ved 
dette, slik at jeg ikke risikerer å glemme hva jeg leter etter, mens jeg leter. 

• Når jeg har fått tid til å gjøre det, kan jeg begynne å lete og først da er forslag til nye ord 
nyttige for meg. 

• MEN, sakte, sakte, et ord om gangen! 

• Jeg må ha tid til å sammenstille det med følelsen av det ordet jeg leter etter og til å holde 

fast ved sammenhengen ordet skal inn i. 

• Hvert nytt ord, er en kilde til andre ord, som kan føre meg inn i andre tankespinn slik at den 
opprinnelige sammenhengen glipper for meg. 

 

Bakgrunn 

• Det er få studier som omhandler personer selv og hans eller 
hennes mulighet for mestring gjennom kunnskap om egen 
situasjon 

• En tidligere studie (Buettner et.al. 2009) målte effekten av 
brukerskole med lovende resultat:  

• - Økt mestring 

 - Bedre helsevaner og kosthold 
 - nedgang i depressive symptomer og redusert stress 
 - Utsettelse/reduksjon sykehjemsinnleggelse 
 

Mestring og muligheter for personer med demens - 

12-ukers mestringskurs for personer med demens i tidlig fase.  
 
 

Hovedmålsetning 

 

• Økt livskvalitet for personer med demens som bor 
hjemme 

 

• Utsette eller hindre unødvendig 
sykehjemsinnleggelse 

 

Deltakerne i prosjektet 

• Personer med demensdiagnose; Alzheimers eller vaskulær 
demens 

• Samtykke kompetente for deltakelse på kurs 

• Hjemmeboende, tidlig fase 

• Deltakere som takker ja til å være med, intervjues i forhold til 
sin livssituasjon og pårørende  

• Deltakeren må også ha en nær pårørende, som også vil bli 
intervjuet 

• Kurset foregår en dag i uken på dagtid i 12 uker, og varer ca. 2 
timer hver gang. 

 

Våre deltakere så langt… 

• Gjennomsnitt 75 år 

• 58% kvinner, 42% menn 

• 67% gift, 21% enke/enkemann, 12% enslige 

• 37% nær pårørende er barn, 63% ektefelle 

• 100% bor i egen bolig 

• 50% mottar ingen hjelp 

• De fleste fikk skyss til skolen, to deltakere kom selv 
på sykkel 
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Senior 

rådgivere 

Nasjonal 

Foreninge
n/frivillige 

SESAM 

Primærhelse- 

tjeneste 

Samarbeid om Demensskolen –  
et stort apparat på mange nivå    

 

Gjennomføring av demensskolen 

• Første pilotgruppe i Stavanger 2007 

• Første midler 2011 

• Oppstart 2013 

• Utvikling av kursmanual 

• 3 grupper, våren 2014 

 

• Hvorfor har det tatt så lang tid?? 

Demensplan 2020 

 

”Det mangler kunnskap 
og kompetanse om 
demens i samfunnet, i 
tjenestene og blant 
pårørende og personer 
som selv har demens” 
 

  

 

Prosjektgruppen 

• Ingelin Testad (prosjektleder) 

• Martha Therese Gjestsen 

• Christina Frøiland 

• Helen Wigestrand 

• Kristin Aas Nordin 

• Vigdis Vagle 

• Målfrid Meling 

• Johanne Vik (Nasjonalforeningen) 

Kursledere/seniorrådgivere 

• Vigdis Vagle  

• Målfrid Meling 

• Anne Torsvik Henriksen 

• Brita Halsnes 

• Målfrid Aanderaa 

• Marta Stokka 

• Olaug Østebø 

 
 

 

 

• Reidun Krøger 

• Dagny Børnes 

• Bjørg Bjørkelund 

• Karen Ianke 

• Nina Bærheim 

• Ragnhild Stokkeland 
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Gjennomføringen  

 

• Strukturert kursinnhold 

• Pedagogisk tilnærming 

• Kursledere 

• Undervisningen  

• Praktiske forhold 

Strukturert kursinnhold 

Struktur for første møtet 
 

• Alle involverte har SESAM jakker. 

• Kursledere har navneskilt. 

• To personer tar imot kursdeltakere som kommer med bil. Dette avtales individuelt. 

• Frivillig på kjøkken gjør klar kaffe. 

• En av kurslederne står ved inngangsdøren og ønsker velkommen og presenterer seg. Hjelper av 
med tøy og følger inn til bordet hvor den andre kurslederen sitter. 

• Bordkort med navn på kursdeltakere er gjort klar i forkant og kurslederen som sitter finner dette 
frem etter som deltakerne kommer. 

• Bord er pyntet med små blomster (ikke lys). 

• Kun på første møtet serveres kaffe og vann i begynnelsen, ellers i pausen 

• Kursleder ønsker velkommen og presenterer seg: ”Vi er kursledere som er her for å undervise på 
demensskolen”. 

• Kursdeltakerne presenterer seg kort. 

• Postulat blir opplest 

• ”Viktig” blir gjennomgått 

• Dele ut permene 

• Starte dagens tema (se struktur for kursinnhold) 

 

Kurset er utviklet av brukerne 

• Deltakerne  

• Pårørende 

• Kursledere 

• Observasjoner 

• Fagpersoner 

• Forskere 

 

Pedagogisk tilnærming 

• Faglig innhold 

• Håp 

• Mål 

• Undervisningsmetode 

• Læringsbetingelser 

Strukturert kursopplegg 

• Egen perm, nytt materiell hver uke 

 

• Hva, hvorfor, hvordan 

 

• Gode tiltak 

 

• Gode tiltak for meg 

 

• ”Huskeboka” (John) 
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Uke 7 - Sikkerhet 
Kompetente kursledere 

 

• Kursleders rolle 

• Kunnskap 

• Veiledning 

Undervisningen 

• Klima 

• Hukommelse og språk 

• Kunnskapsformidling og læring 

• Stressnivå 

Praktiske forhold 

• Lokaler 

• Omgivelser 

• Gruppene 

• Frivillige 

Tilbakemeldinger fra brukerne 

• ”Det har vært godt å komme hit og se at det er andre 
som har det sånn. Et trygt sted å snakke” 

• ”Det går virkelig an å lære hele livet!” 

• ”Jeg har alltid kjørt. Nå lærer jeg opp kona, slik at vi 
kan komme oss rundt når jeg ikke kan kjøre lenger.” 

• ”Nå vil jeg fortsette med familiemiddag en gang i 
uken likevel - men kanskje jeg heller skal bestille 
maten?” 

 

……… 

• ”Jeg fikk mot til å fortelle vennene om 
situasjonen – det var en lettelse å slippe å 
forestille seg” 

• ”Jeg vil fortelle det selv, ikke la de andre 
gjøre det” 

• ”Nå går jeg tur igjen, jeg har en fast 
runde” 

• ”Blir det noe kurs for viderekomne?” 
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 ”Takk, det har gått helt fint,  

  for jeg føler meg ikke dum  

 når jeg snakker med henne” 

Nye aktiviteter 

• Startet brukerskole i Egersund 

våren 2016 

• Utprøving av brukerskole på 

dagsenter (etter initiativ fra 

brukere) 

• Oppstart flere steder høsten 2016 

• Spredning på landsbasis 2017 

• Kompendiet for kursledere er 

under utarbeiding, og første kurs 

for nye kursledere arrangeres i 

September i år 

• BODØ?? 

 

 

 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 


