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Dårlig munnhelse kan få alvorlige konsekvenser for eldre
pasienter. Eldre med demenssykdom er ekstra utsatt. Det
er på tide med et kunnskapsløft.
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Hovedbudskap

Antallet eldre med demenssykdom øker. Å ivareta munnhelsen hos denne
pasientgruppen er erfaringsmessig mer utfordrende enn hos kognitivt friske
eldre. I forbindelse med masteroppgaven min gjennomførte jeg en kvalitativ
studie hvor jeg dybdeintervjuet to ansattgrupper: sykepleiere som er ansatt på
sykehjem, og tannpleiere som har ansvar for sykehjem. Hensikten med studien
var å få mer kunnskap om fenomener som påvirker munnhelsen hos pasienter
med demenssykdom på sykehjem.
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Tannprotesenes æra er over. Gamle som kommer på sykehjem, kan ha intrikate
løsninger i munnen for å bevare tyggefunksjonen. Flertallet over 65 år har egne
tenner, og antallet øker. Pasientene har behov for mer avansert munnstell enn kun
stell av proteser (1).

Denne artikkelen presenterer resultatene fra min studie om munnhelse hos
pasienter med demenssykdom på skjermede sykehjemsavdelinger (2). Denne
pasientgruppen har spesielle behov sammenliknet med kognitivt friske eldre.
Årsaken er de nevropsykiatriske symptomene som følger med demenssykdom (3).

Dårlig munnhelse kan få alvorlige konsekvenser for en eldre pasient. Sykepleierne
som ble intervjuet i studien, forteller at munnhelse ikke er et prioritert tema på
deres sykehjem. De mener også at kunnskapsnivået om munnhelse bør heves.
Mangel på rutiner og ansvarsavklaring viser seg som utfordringer, og sykepleierne
opplever at arbeidshverdagen er preget av knapphet på tid.

Studien viser at pasienter med demenssykdom ofte motsetter seg munnstell.
Sykepleiernes kunnskaper om relasjonsbygging og tillit gjør dem i stand til å
håndtere denne motstanden, men de har for liten tid til å etablere en trygg relasjon
til pasienter med demens. Resultatet blir derfor at munnstell droppes når pasienter
motsetter seg helsehjelp.

Sykehjemsavdelinger er preget av New Public Management (NPM) (4), som er en
fellesbetegnelse på reformer i o�entlig sektor. NPM legger vekt på å redusere
o�entlige utgifter, øke e�ektiviteten innenfor o�entlig virksomhet og bedre
kvaliteten på tjenestene. Sykepleierne i studien trekker frem for liten tid som det
største hinderet for oppfølging av munnhelse.

Katastrofereaksjoner, engstelse, agitasjon og sinne i dagligdagse situasjoner har
sammenheng med redusert kognitiv kapasitet og er knyttet til pasienter med
demens. Pasienter kan reagere sterkt når de be�nner seg i situasjoner de ikke
forstår. Utløsende årsaker kan være kompliserte aktiviteter, overstimulering eller
uoversiktlige omgivelser (5).

Pasienter med demenssykdom har dårligere munnhelse enn kognitivt friske gamle
(6). Selve aldringsprosessen fører til fysiologiske forandringer i munnhulen (7), og
mange eldre sliter med for dårlig tannhelse (8).

«Kunnskapsnivået om munnhelse bør heves.»

Dårlig munnhelse er årsak til �ere lidelser



At dårlig munnhelse er en årsak til hjerte- og karlidelser, er nærmest
allmennkunnskap, men mer alvorlige tilstander kan også oppstå. Nekrotiserende
fasciitt, som er en alvorlig bløtvevsinfeksjon, og Ludwigs angina, der infeksjon i
munnhulens gulv stenger for lufttilførsel, er eksempler på andre alvorlige tilstander
(9).

Cavernous sinus trombose (CST) er en sjelden tilstand som kan oppstå i
sinushulrommene. Sykdommen kan føre til økt trykk i hjernen og dermed
hjerneskade eller død. Årsaken til CST er som regel infeksjoner i kjevebein eller
tenner som følge av dårlig munnhelse (10).

I helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 4 (11) står det at kommunen har ansvar
for et forsvarlig, helhetlig og verdig helsetilbud. Kommunen skal tilrettelegge for at
personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter,
og at tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Loven sier videre at
kommunen skal drive helsefremmende arbeid for å forebygge sykdom, skade og
sosiale problemer.

Kommunen skal utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere
av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Brukerne skal
blant annet oppleve trygghet i tjenestetilbudet, få ivaretatt personlig hygiene og ha
mulighet til å ivareta egenomsorg. Kommunen skal også sørge for nødvendig
tannbehandling og sikre god munnhygiene hos brukerne (12).

Datainnsamlingen til min studie ble gjort ved semistrukturerte intervjuer med tre
sykepleiere og to tannpleiere i kommunehelsetjenesten i tre ulike kommuner i
Nord-Norge. Sykepleierne ble rekruttert fra skjermede avdelinger, mens
tannpleierne ble hentet fra den o�entlige tannhelsetjenesten som har ansvar for
pasientgruppen studien omhandler. Kriteriene som var satt for deltakerne, var at de
hadde lang nok fartstid på nåværende arbeidssted til å være godt kjent med
rutinene. Deltakerne har jobbet fra 2 til 25 år på nåværende arbeidssted.

Sykepleierne sier de merker at �ere sykehjemspasienter har egne tenner nå enn
tidligere. Samtidig er det et større behov for å hjelpe pasientene med munnhelsen.
Sykepleierne forteller også at munnhelse sjelden er gjenstand for faglig diskusjon
på arbeidsplassen. En av sykepleierne peker på at munnstell er grunnleggende i
sykepleierutdanningen, men at det avhenger av veileder i praksisfeltet hva man
lærer om munnstell.

Tre sykepleiere og to tannpleiere ble intervjuet

«Munnstell kan bli tilfeldig og personavhengig.»



Tannpleierne støtter at munnstell kan bli tilfeldig og personavhengig. De mener det
er viktig at ledere legger vekt på å prioritere munnstell. Sykepleierne forventer at
ledere legger til rette for at ansatte får nødvendig faglig oppdatering. Selv opplever
sykepleierne at deres muligheter til faglig utvikling reduseres av stor
arbeidsmengde knyttet til den daglige organiseringen av driften av sykehjemmet –
 og andre krav.

Sykepleierne erfarer at munnhelse kan være årsak til at pasientene har dårlig
ernæringsstatus, og at sopp eller betennelser i munnhulen kan skape ubehag.
Sykepleierne knytter også utfordrende atferd hos demenspasienter til mulige
smerter i munnhulen som pasienten ikke kan kommunisere. Samtidig etterspør
sykepleierne mer undervisning om munnstell.

Tannpleierne som ble intervjuet i studien, har lang erfaring med undervisning på
sykehjem. De forholder seg til faste sykehjem og har gjennomført årlige screeninger
av pasientenes munnhelse. Tannpleierne forteller at avdelingene var dårlig
forberedt på screeningene. For eksempel hadde ingen fått ansvar for å ta dem imot.

Tannpleierne opplevde også et dalende engasjement fra sykehjemmenes side når
det gjaldt tidligere prosjekter som var satt i gang for å øke bevisstheten om
munnhelse. Tannpleierne merket ingen bedring fra en screening av munnhelse til
den neste.

Sykepleierne forteller at de av og til må ta sine matpauser sammen med pasientene.
De rekker ikke over alle oppgaver, og de får dårlig samvittighet fordi de har dårlig
tid til hver enkelt pasient. Sykepleierne sier munnstell blir nedprioritert til fordel
for andre oppgaver, og at munnstell unnlates i stellet dersom pasienten gjør
motstand og sykepleierne har dårlig tid.

Min studie viser at munnstell er en lite prestisjefylt oppgave, som ofte lider under
dårlige eller ikke-eksisterende prosedyrer (13). Studien avdekker også en
pleiekultur der det er greit å ikke utføre munnstell, og det blir akseptert at man
utelater munnstell dersom pasienten gjør motstand. Atferd og pleiekultur bunner i
komplekse sosiale faktorer som kan forklare at sykepleiere med personlig
engasjement for munnhelse ikke vinner frem.

Tannpleierne mener avdelingene var dårlig forberedt på
screening

Munnstell er en lite prestisjefylt oppgave



Begrepet konformitet kan forklare hvorfor sykepleiere endrer sin atferd slik at den
passer inn på avdelingen. Mennesker tilpasser seg med bakgrunn i et ønske om å
ikke skille seg ut. Det er en grunnleggende sosial og menneskelig egenskap å ønske
å være lik de andre og ikke fremstå som avvikende (14). En av tannpleierne trekker
frem at det må være krevende for «den ene» som ønsker å ta munnpleie på alvor.
Likedan kan det oppleves ekstra tøft å påføre kollegaer ekstra arbeidsoppgaver ved
å be om at rutinene må oppdateres og følges.

Vi kan også spørre oss hvem vi ser på som «�inke» pleiere. Er det de som bruker
lang tid på et stell, eller er det de e�ektive, som får unna mange stell, tøyvask og
oppfylling av pasientrom på kortest mulig tid? Roser vi den oppgaverettede
sykepleieren?

Sykepleierne uttrykker at arbeidshverdagen er preget av krav om at administrative
oppgaver løses. For dem kan det virke som om søkelyset er dreid vekk fra
sykepleiefaget og den pasientnære omsorgen. Sykepleierne ser til sin leder som er
faglig ansvarlig for pasientenes munnhelse, men hva er lederens muligheter for å
kunne ta dette ansvaret når lederens hverdag også er preget av krav om
e�ektivisering, resultater og økonomikontroll (15)?

Samhandlingsreformen fører til sykere pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten og vil kreve mer av sykepleierne i form av kompetanse og
e�ektivitet (16).

Mangel på kunnskap er en av de viktigste årsakene til utilstrekkelig munnstell hos
eldre pasienter, viser forskning fra Gammac og medarbeidere (17). Annen forskning
er derimot tvetydig på om undervisningsopplegg for ansatte på sykehjem fører til
bedring av pasientens munnhelse.

Lugt-Lustig og medarbeidere (18) konkluderer i en review-artikkel med at det ikke
�nnes vitenskapelig bevis for at omsorgspersoners ferdigheter innen munnhygiene
blir bedre med mer opplæring. Tradisjonell undervisning synes derfor ikke å være
tilstrekkelig. En dansk undersøkelse viser at munnhelsen blir bedre dersom
tannhelsepersonellet er fysisk til stede i pleien og deltar i opplæring og trening
(19).

«Roser vi den oppgaverettede sykepleieren?»

Pasienter med demens trenger at sykepleieren bruker tid



Sykepleiere er bevisst viktigheten av tillit og en god relasjon til pasienten for å
komme i posisjon til å utføre munnstell. Samtidig tar det tid å bygge tillit hos
pasienter med demenssykdom. Denne tidsbruken harmonerer dårlig med
e�ektivitetskravene som stilles til sykepleieren. Selv om sykepleiere er travle og
kanskje mister kontakten med pasienten, er pasientens sanser i høy beredskap.

Martinsen (20) hevder at selv om demensrammede ikke alltid kan kommunisere
hva de mener, kan de tydelig fornemme hva som foregår i sykeværelset.
Sykepleierens kropp sier uten ord at her er det travelt, sykepleieren har ingen
oversikt, her er det farlig å være.

Motstandsatferd er når pasienten med demens motsetter seg den hjelpen pleieren
forsøker å gi. Slik atferd er situasjonsbetinget og forverres i takt med
demenssykdommen. De eldre som har mest behov for hjelp til munnstell, er også
de som motsetter seg hjelpen mest. Fryktrespons er nevrobiologisk. Pasienter med
demenssykdom har en økt fryktrespons i kraft av de patofysiologiske forandringene
i hjernen (3). Pasienter med demens kan derfor tolke munnstell som en truende
handling og reagere med å gjøre motstand. De vanligste måtene pasienten
motsetter seg hjelp på, er å gripe tak i pleieren, dytte pleieren bort eller bite.

Jablonski og medarbeidere beskriver et prosjekt der pleiere benyttet
mellommenneskelige teknikker for å redusere antall uønskede hendelser. I løpet av
prosjektet, som gikk over 14 dager, ble antallet hendelser halvert (21).

De mellommenneskelige teknikkene baserer seg på at man nærmer seg pasienter
med demens med et smil og bruker språk og berøring for å etablere trygg kontakt.
Miljøet må være planlagt, og munnstellet skal foregå med færrest mulig pleiere til
stede. Sykepleiere må kommunisere respektfullt med pasienten og ikke snakke slik
man gjør til barn eller dyr. Sykepleiere kan la pasienten begynne munnstellet selv
eller holde hånden sin over pasientens hånd med mål om å lede pasientens hånd til
å utføre oppgaven selv.

Distraksjon er belyst som alternativ for å redusere motstand hos pasienten. For
eksempel at pasienten får holde en tannbørste mens pleieren pusser tennene med
en annen tannbørste. (21).

«Sykepleiere må kommunisere respektfullt med
pasienten.»



Kunnskapen og oppmerksomheten om munnhelse må løftes, men forutsetningene
for bedring synes ikke å være til stede i kommunehelsetjenesten, som er påvirket av
NPM og samhandlingsreformen. Undervisningsopplegget på sykehjemmene har
varierende suksess, og hvis undervisning skal lykkes, kreves det store ressurser over
lengre tid fra både den o�entlige tannhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Hvis kommunene skal oppnå forventede mål om tannhelse som er beskrevet i lov
og forskrift, må de ta ansvaret mer på alvor.

Min studie viser at munnhelse som fokusområde på sykehjemsavdelinger har
dårlige vilkår. Munnhelse er et tema som behøver økt oppmerksomhet. Det kan
tenkes at organisatoriske endringer innenfor helsesektoren er nødvendige for at
både sykepleiere og ledere på sykehjem skal få muligheten til å drive omsorgsarbeid
av god kvalitet. Pasienter med demenssykdom har dårligere munnhelse enn
kognitivt friske, og som sykepleiere må vi unngå at dårlig munnhelse skaper
tilleggsproblemer i en allerede vanskelig situasjon.
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Et aldrende tannsett har ofte behov for tilpassede rutiner
og hjelpemidler. 

Tannhelse Primærhelsetjeneste Forebygging

I Norge har vi rundt 40 000 sykehjemsplasser og omtrent 190 000 brukere av
hjemmetjenester (1). Vi kan forvente at bruken av begge disse velferdstjenestene
øker i årene som kommer, spesielt hjemmetjenester (2).

Pasienter som er innlagt i institusjon eller har behov for hjemmesykepleie, har
sykdommer og funksjonstap som medfører reduserte evner til å ivareta egne
helsebehov og gjør dem avhengige av hjelp fra pleiepersonell. Både sykehjem og
hjemmetjenester er preget av turnus- og skiftarbeid. Da er det ekstra viktig med
helsefremmende rutiner og tiltak, slik at pasientene kan få stabil pleie uavhengig av
hvem som til enhver tid er på vakt (3).

Individuell
munnstellboks kan
hjelpe eldre med den
orale hygienen
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Oral helse har betydning for generell helse, velvære og livskvalitet gjennom hele
livet (4) og er viktig innen personlig pleie og omsorg.

I dag beholder �ere eldre sine egne tenner, også i høy alder (5). Dagens eldre ble
født før introduksjonen av �uorid i tannpasta og innføringen av den o�entlige
tannhelsetjenesten slik vi kjenner den i dag, noe som har ført til at mange i denne
gruppen har tenner med restaureringer, slik som fyllinger, kroner/broer og ulike
proteseløsninger.

Eldre tenner har ofte eksponerte rotover�ater og slitasjeskader, som kan disponere
for retensjon av matrester og bakterier. Et aldrende tannsett har derfor ofte behov
for tilpassede rutiner og hjelpemidler.

God oral helse og et funksjonelt tannsett er også viktig for ernæring (6) og for at
man skal føle seg vel i kommunikasjon og interaksjon med andre (7). Dermed er
fokus på og gode rutiner for munnhygiene, tilgjengelige munnhygieneartikler samt
kunnskap om oral helse viktig for å forebygge sykdommer både i munnen og i
kroppen generelt.

Vi ønsket derfor å utvikle et praktisk hjelpemiddel som både brukere og
helsepersonell kunne dra nytte av. Det var viktig å skape et hjelpemiddel som
krever få ressurser, men som samtidig gir både veiledning og kompetanseheving og
fører til økt bevissthet rundt oral helse.

Denne artikkelen tar for seg den systematiske utviklingen av en individuelt
tilpasset munnstellboks, komplementert med en bildebasert veiledning.

Utviklingen besto av tre faser: litteraturgjennomgang, gruppediskusjoner og
utvikling av en prototyp.

Litteratursøkene ble gjennomført i Pubmed samt andre relevante nettsider og
fagtidsskrifter. Filtrene i Pubmed inkluderte kun engelske og nordiske
publikasjoner med en populasjon på 65+ år.

Søkene ble gjort med en kombinasjon av nøkkelord og synonymer som blant annet
oral hygiene / oral helse / tannhelse, munnstell/tannstell, sykehjem/pleie/omsorg og
hjelpemidler/munnstellboks. Titler og sammendrag ble vurdert med tanke på relevans
og diskutert videre i gruppen.

Flere beholder egne tenner i høy alder

«God oral helse er viktig for at man skal føle seg vel i
kommunikasjon og interaksjon med andre.»

Slik ble munnstellboksen utviklet



Gruppen besto av to tannleger med både vitenskapelig og klinisk bakgrunn innen
gerontologi samt to tannlegestudenter, som begge har erfaring som pleiepersonell
på sykehjem. Gruppen hadde �ere møter, der fokuset var å 1) identi�sere
problemstillinger fra litteraturgjennomgangen og utveksle erfaringer, 2) bestemme
design og innhold og 3) fremstille en munnstellboks.

Litteraturgjennomgangen og gruppediskusjonene gjorde det klart at det var behov
for et hjelpemiddel som gjør munnhelseprodukter som beboere trenger, lett
tilgjengelige. Vi kom også frem til en konsensus om hva munnstellboksen burde
inneholde. Konsensusen baserte seg på funn fra litteraturen samt gjeldende
retningslinjer for forebygging av orale infeksjoner (8).

Munnstellboksen bør inneholde grunnleggende utstyr som er nødvendig for å
opprettholde en sunn munn (tabell 1). Alle hjelpemidlene i boksen bør kunne
kjøpes i en dagligvarebutikk eller på apotek. I tillegg bør det medfølge en veiledning
til hvordan disse skal brukes.

Bildebaserte instruksjonskort har vist seg å være nyttige (9). Gjennom
gruppediskusjon ble det derfor besluttet at munnstellboksen bør inkludere
laminerte bildekort som beskriver prosedyrer og hvordan hjelpemidlene i boksen
skal brukes.

Munnstellboksen er liten (20 cm × 14 cm), slik at den ikke tar for stor plass på
baderommet eller der munnhygiene utføres. Den er designet slik at den skal være
lett å rengjøre, og at innholdet skal være lett å supplere.

«Det var behov for et hjelpemiddel som gjør
munnhelseprodukter som beboere trenger, lett
tilgjengelige.»

Bildebaserte instruksjonskort er nyttige

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2021-03/FAG_Fjeld_Tabell%201_ES.png?itok=tcTmGNyH


Boksen er satt sammen av ulike deler, der den ene beholderen fungerer som et
«lager» for interdentalbørster og tannkrem. Meningen med den andre beholderen
er at tannbørsten/interdentalbørsten skal kunne stå slik at vannet renner av. Disse
beholderne kan tas av og rengjøres og desin�seres.

Munnstellboksen er gjennomsiktig, noe som gjør at en assistent raskt kan ta en titt
og se hva som mangler av utstyr, og vurdere når det er behov for påfyll. En oversikt
over innholdet er festet til lokket.

Elektrisk tannbørste har vist seg å være et nyttig hjelpemiddel, særlig for pasienter
med dårlig førlighet (10). Det ble derfor besluttet at elektrisk tannbørste skulle
være et tilgjengelig alternativ til manuell tannbørste i munnstellboksen.

Interdentalt renhold er spesielt viktig i en aldrende munn. Mellomromsbørster,
med forskjellige utforminger og størrelser, og ulike typer av tanntråd og
tannstikkere er aktuelle varianter som må bestemmes ut fra individuelle
vurderinger og preferanser.

Det �nnes forskjellige typer tannpasta. Normalt anbefales tannpasta som
inneholder 1450 ppm �uorid, til daglig bruk for å forebygge karies (8).

Tannpasta kan ha �ere egenskaper i tillegg til å forebygge karies. Type tannpasta
bør derfor også bestemmes ut fra individuelle behov. Det kan også være behov for
tilskudd av �uorid utover dette som bør være tilgjengelig i munnstellboksen
(tabletter, skyllemiddel, tyggegummi og så videre).

Hvis brukeren har munntørrhet, kan boksen suppleres med hjelpemidler som
salivagel eller salivaspray. I tillegg tilpasses boksen individuelt med utvalgt utstyr
som solobørste, protesebørste eller andre nødvendige hjelpemidler.

En viktig del av konseptet med munnstellboksen er at bruken av hjelpemidlene må
individualiseres, og munnstellboksen ble derfor supplert med bildebaserte
munnstellkort. Bildeserien på munnstellboksen skal være informativ for både
bruker og helsepersonell.

Bildene er individuelt tilpasset pasientens behov for utstyr (plukket ut fra en serie
med bilder utformet på forhånd) og plassert slik at de er synlige fra den ene siden
av boksen (se bildeserie under). Bildene gir instruksjon om hvordan de ulike
munnstellartiklene skal brukes.

En aldrende munn trenger interdentalt renhold

Bruken av hjelpemidlene må individualiseres



Tanken bak bildeplasseringen er at det skal være mulig å snu boksen når man
trenger veiledning. Når denne veiledningen ikke er nødvendig lenger, kan denne
siden vendes inn mot veggen, slik at bildene ikke er synlige, for estetiske og
personlige hensyn.

Det ble laget en prototyp basert på design og innhold. Bildeserien under viser
prototypen fra forskjellige vinkler (alle foto: Katrine Fjeld):

Det er et stort behov for enkle og e�ektive tiltak i helse- og omsorgstjenesten.
Pleie- og omsorgspersonell spiller en avgjørende rolle i å ivareta den daglige helsen
til pleietrengende eldre. Tiltak må derfor rettes inn mot de strukturelle ordningene
og rutinene som foreligger i tjenesten.

Litteraturen peker på at samarbeid på tvers av profesjoner er avgjørende for å
bevare god helse, herunder også oral helse (11). En individuelt tilpasset
munnstellboks, som er utviklet i et samarbeid mellom bruker, pleiepersonell og
tannhelsepersonell, vil derfor kunne være et nyttig og e�ektivt tiltak.

 
God oral helse lønner seg

«Den orale helsen blant eldre, og spesielt blant syke eldre,
er dårlig.»



God oral helse hos eldre vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt på sikt fordi
forebyggende arbeid kan redusere behovet for kostbar tannbehandling. Å fremme
oral helse har også en gunstig e�ekt på den generelle helsen og livskvaliteten (11).
Gode forebyggende tiltak for den eldste aldersgruppen er derfor viktig.

Flere studier viser at den orale helsen blant eldre, og spesielt blant syke eldre, er
dårlig (5, 12). En studie fra Seim og medarbeidere viste at 42 prosent av syke eldre
som mottok hjemmesykepleie, hadde uakseptabel munnhygiene. I samme studie
kom det frem at 44 prosent av pleierne ønsket veiledning i munnstell (13).

Mangel på utstyr er også en barriere som kommer frem i litteraturen (12, 14). En
munnstellboks, med individuelt tilpassede hjelpemidler og veiledning, vil kunne
bidra til både forebygging og praktisk opplæring.

Et tannsett med egne tenner, eller som også inneholder ulike protetiske løsninger
som kroner, broer, implantater og partielle proteser eller kombinasjonsproteser, vil
kunne kreve at den enkelte har tilpasset utstyr. Ved å tilpasse hjelpemidlene til
individuelle behov vil man få best mulig nytteverdi og brukervennlighet.

Munnstellboksen skal senke terskelen for å ivareta godt munnstell, både ved at
brukeren selv kan opprettholde god munnhygiene, men også ved å sikre at
pleiepersonell har tilstrekkelig kunnskap til å kunne bistå den individuelle brukeren
på en god måte. Munnstellboksen muliggjør på denne måten kunnskapsformidling
og informasjon uten at tannhelsepersonell er til stede.

Det er likevel viktig at alle som bistår i omsorgen av pleietrengende eldre, har den
samme forståelsen av risikofaktorer og sammenhenger. Tannhelsepersonell har
ekspertkunnskap om forebygging av oral sykdom, men fordi den syke eldre kan ha
�ere komplekse sykdomsforløp og ulike typer funksjonstap, bør forebyggende tiltak
alltid ta utgangspunkt i tverrfaglig samarbeid.

Medisinsk bakgrunnsinformasjon kan ha betydning for anbefalinger om tiltak.
Sykepleiere eller helsefagarbeidere, som kjenner den enkeltes daglige rutiner og
form, vil kunne gi verdifull informasjon som optimaliserer tiltakene. I tillegg kan
både ergoterapeuter og fysioterapeuter bidra med blant annet individuelle
tilpasninger til selve utførelsen av munnstellet (15).

Innholdet i munnstellboksen og munnstellkortene bør derfor utvikles gjennom et
samarbeid mellom tannhelsepersonell og relevant helsepersonell.

Boksen gjør det lettere med godt munnstell



Litteraturen viser til forskjellige metoder og hjelpemidler for å opprettholde god
munnhygiene (16). Nødvendig utstyr vil i stor grad være basert på individuelle
forskjeller og preferanser.

E�ekten av mekanisk fjerning av dentalt plakk, samt den forebyggende e�ekten av
�uorid, er godt dokumentert i litteraturen (17). Elektrisk tannbørste har også blitt
trukket frem som et godt hjelpemiddel i �ere studier (10, 18). Elektrisk tannbørste
bør derfor vurderes som et alternativ til en manuell tannbørste, men det viktig å
huske på at en elektrisk tannbørste er mer kostbar enn en manuell.

Videre kan det være andre ulemper som det bør tas hensyn til, slik som at en
elektrisk tannbørste er avhengig av lademuligheter eller batterier. Man bør også ta
hensyn til at det ikke alltid er gunstig å innføre nye rutiner når sykdom og
funksjonstap inntre�er, men heller bygge videre på eksisterende hjelpemidler og
rutiner.

Forskjellige typer tannrestaureringer medfører ofte behov for spesielle
hjelpemidler, som igjen krever gode motoriske ferdigheter. Mange pleietrengende
eldre har redusert �nmotorikk og trenger derfor fysisk hjelp til å kunne utføre et
godt interdentalt renhold (19).

Det foreligger, så vidt vi vet, ingen studier av hvilke interdentale hjelpemidler
pleiepersonell foretrekker å assistere med. Gjennom gruppediskusjonen ble det
derfor bestemt at interdentalbørster skulle være standard utstyr, da det anses å
være det hjelpemiddelet som er lettest å assistere en bruker med.

I tillegg til aldersrelaterte sykdommer vil økende alder også føre til anatomiske og
fysiologiske forandringer i munnen. Eksempler på dette er tilbaketrukket tannkjøtt
og eksponerte rotover�ater, som sammen med nedsatt motorikk og sykdom som
følge av alderdom skaper utfordringer for den orale helsen og utviklingen av karies.

Rotkaries ses oftere hos eldre mennesker, som på grunn av periodontal sykdom
eller gingivale retraksjoner har eksponerte rotover�ater (5). Rotdentin har et lavere
innhold av mineraler enn emalje og har en annen over�atestruktur. På grunn av
dette, og fordi denne delen av tannen også kan være utfordrende å nå med
tannbørsten, blir rotover�aten et retensjonssted for matrester og bakterier, og
således spesielt utsatt for kariesangrep.

Noen hjelpemidler krever motoriske ferdigheter

Rotover�aten er spesielt utsatt for karies

«Kariesangrepene kan bli store og samtidig være
symptomfrie.»



Eldre vil også ha en aldersbetinget innsnevring av nervene i tennene, noe som gjør
at kariesangrepene kan bli store og samtidig være symptomfrie. Det kan oppstå en
asymptomatisk infeksjon i en tann som kan spre seg videre til kjevebenet og resten
av kroppen. Forebygging med �uor er derfor viktig.

Vi bestemte derfor at tannpasta med minimum 1450 ppm �uorid skulle inngå som
standardutstyr. Det �nnes mange tannpastaer på markedet, med ulike typer
innholdssto�er. Noen inneholder såpesto�et natriumlaurylsulfat (NLS), som kan
påvirke munnslimhinnen negativt (20). Tannpasta bør derfor alltid vurderes
individuelt.

Munntørrhet er et problem blant eldre, som følge av aldersrelaterte sykdommer og
økt bruk av medikamenter (21). Det er derfor viktig at det �nnes hjelpemidler som
salivaspray eller ‑gel i munnstellboksen.

Bilder kan være en god måte å formidle informasjon på, særlig for eldre med
nedsatt syn, som har vanskelig for å lese tekst med liten skrift. Munnstellboksen
kan også være spesielt anvendelig for pasienter med kognitive utfordringer, fordi
en slik munnstellboks med bilder kan fungere som en påminnelse om munnstell.

Samtidig kan det være anvendelig for fremmedspråklige ansatte, ansatte uten
utdanning, sommervikarer og andre som bistår med å hjelpe brukere (9).
Pleiepersonell ønsker som nevnt mer veiledning og kunnskap om oral helse hos
eldre. Et bildebasert instruksjonskort som følger med munnstellboksen, kan være
et godt tiltak for å møte dette behovet.

Et økt kunnskapsnivå blant ansatte kan bidra til å rette fokus mot og å prioritere
oral helse i hverdagen (22). Kunnskap «nærmere brukeren» og en systematisk
innsats synes å være viktig og gjennomgående i �ere studier.

Det pekes også på at ledelsen har en viktig rolle, og at det er hensiktsmessig med
tiltak som bedrer samhandlingen mellom tannhelsetjenesten og omsorgstjenesten
(23). Dette kan bidra til at både ansatte og brukere føler seg tryggere og ivaretatt i
spørsmål og veiledning rundt munnhelse.

Bildene kan være en påminnelse om munnstell

Rutiner betyr lite når utstyret mangler

«Det kan oppleves som en belastning at basale
hygieneartikler til munnstell i stor grad må ska�es av
brukeren selv.»



Oral hygiene kan sammenliknes med et sårstell. Det må derfor betraktes som
nødvendig å gjennomføre daglig, og det krever riktig utstyr for å kunne etterleve
dette. Det nytter lite at tannhelsetjenesten anbefaler rutiner for munnstell dersom
utstyret som kreves for å gjennomføre munnstellet, mangler.

Det kan oppleves som en belastning at det per dags dato ser ut til at basale
hygieneartikler til munnstell i stor grad må ska�es av brukeren selv (eller dennes
pårørende), både i sykehjem og hjemmesykepleie (14). Det er derfor viktig at
hjemmebasert omsorg og sykehjem får ressurser til nødvendige hjelpemidler.

Utviklingen av munnstellboksen ble utført av en gruppe med hovedsakelig
tannhelsefaglig bakgrunn. Flere i gruppen har lang erfaring fra pleiearbeid med syke
eldre i sykehjem eller hjemmetjenester, og to av gruppemedlemmene har også
betydelig erfaring fra forskning og tverrfaglige prosjekter som omhandler oral helse
hos syke eldre.

Like fullt ville det vært gunstig å ha med en referansegruppe bestående av både
syke eldre og pleiepersonell, for å sikre brukervennlighet.

Litteraturgjennomgangen viste at det mangler robuste kliniske e�ektstudier av
forebyggende tiltak når det kommer til oral helse hos syke eldre, spesielt hos dem
som har behov for assistanse med daglig munnstell. Derfor ble innholdet i
munnstellboksen basert på erfaringer og bestemt hovedsakelig gjennom konsensus
i gruppen.

Utviklingen av en munnstellboks med individuelt tilpasset utstyr, komplementert
med en bildebasert veiledning, kan være et praktisk tiltak for å opprettholde god
oral helse hos pleietrengende eldre. Den er enkel å fremstille, og nytteverdien bør
evalueres i videre studier.
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Sykepleiere må kunne håndtere utfordrende atferd hos
personer med demens. Da trenger de kjennskap til
pasienten, kunnskap om demens og forståelse for atferd
som kommunikasjonsuttrykk.

Demens Utfordrende atferd

I denne artikkelen presenterer vi resultater fra en studie der vi intervjuet
sykepleiere på sykehjem som jobber på styrket skjermet enhet med personer med
demens som har utfordrende atferd. Hensikten med studien var å få kunnskap om
sykepleiernes erfaringer med denne pasientgruppen.

Studien har en kvalitativ tilnærming, og datainnsamlingen foregikk ved intervjuer.
Inklusjonskriteriene for å kunne delta i studien var bachelor i sykepleie og
minimum tre års erfaring som sykepleier innenfor demensomsorg.

Vi gjennomførte intervjuene i to forsterkede skjermede enheter i Nord-Norge. Fire
sykepleiere ble intervjuet. Dataene analyserte vi ved hjelp av systematisk
tekstkondensering (1).

Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (referansenummer 652128).
Sykepleierne ga skriftlig informert samtykke etter å ha blitt kjent med studiens
formål og hadde mulighet til å trekke seg fra studien uten at det ville få
konsekvenser for dem.

Sykepleierne fremhevet at pasientens livshistorie er den viktigste redskapen de har
i møte med personer med demens som har utfordrende atferd. Ved å bruke
livshistorien aktivt kan de bidra til å skape trygghet for personen med demens
gjennom å bekrefte hvem vedkommende er.

krevende for sykepleiere

Metode

Resultater
Sykepleierne må bli kjent med pasienten

https://sykepleien.no/search?search_keys=Demens
https://sykepleien.no/search?search_keys=Utfordrende


Livshistorien kan også brukes som avledning i utfordrende situasjoner.
Tiltaksplaner er også noe sykepleierne trakk frem som positivt. De fortalte at
tiltaksplaner kan danne et grunnlag for at personalet har samme måte å møte
pasientene på, hvilket skaper trygghet og forutsigbarhet.

Like viktig som tiltaksplaner er observasjonene som gjøres i møte med pasienten:
«Det er som å bli kjent med nye mennesker, vi må være sammen med dem over tid,
og så må vi se hvordan de responderer. Vi må være sammen med dem for å lære
dem å kjenne, for å se den endringen i blikket, for å se den endringen i
kroppsbevegelsen, om de er knapp eller om de er myk. Vi må se på måten de tygger
på, altså det er alt» (sykepleier 1).

Sykepleierne beskrev at det er avgjørende å ha forståelse for hva demens er,
hvordan sykdommen utvikler seg, og hvilke konsekvenser det kan gi for pasienten.

De fremhevet nødvendigheten av å ha kunnskaper om atferd som
kommunikasjonsuttrykk, det vil si at atferd må forstås som et uttrykk for et
underliggende budskap som pasienten ikke er i stand til å formulere verbalt: «Raskt
endret atferd har som oftest en bakenforliggende årsak. Da må vi forske, da må vi
bruke eliminasjonsmetoden» (sykepleier 1).

Sykepleierne beskrev en eliminasjonsmetode der de utelukker at det er somatiske
plager som ligger til grunn for den endrede atferden. De fremhevet at å gi
beroligende medikamenter når en person forsøker å kommunisere noe som plager
dem, kan overskygge det som faktisk er årsaken til at atferden oppstår.

Dersom den somatiske eliminasjonsmetoden ikke forklarer atferden, vurderer
sykepleieren om atferden kan være uttrykk for noe annet, for eksempel en
annerledes virkelighetsoppfattelse:

«Fullt forståelig at hun fru Hansen klatrer ut av vinduet dersom hun tror barna er
alene hjemme, selvfølgelig. Hadde det vært meg som hadde en opplevelse av at
ungene var alene hjemme og at du hadde stengt meg inne, jeg hadde jo smurt deg
rett ned. Det er jo helt, helt forståelig. Hvis noen da i tillegg hadde gitt meg en kopp
ka�e, hadde jo vært helt idiotisk. Ta nå heller og hjelp meg hjem» (sykepleier 1).

«Livshistorien kan også brukes som avledning i
utfordrende situasjoner.»



For å få en oversikt over den utfordrende atferden bruker pleiepersonalet ulike
metoder for kartlegging. Ifølge sykepleierne benyttes ikke kartlegging systematisk.
Det er først når de ikke klarer å �nne årsaken til atferden at kartlegging utføres.
Mest benyttet er døgnregistreringsskjema, også kalt mengdekartlegging.

Skjemaet kan benyttes for å kartlegge ulike typer atferd og symptomer gjennom
døgnet. Det kan belyse hvor ofte disse inntre�er, hvor lenge de varer, hvilke
situasjoner de oppstår i, når på døgnet de eventuelt endres, og liknende.

En av sykepleierne fortalte at de bruker situasjonskartlegging i avdelingen. Det gjør
det lettere å �nne årsaken til at atferden oppstår, og det blir mulig å se et mønster.

Ved situasjonskartlegging kartlegger sykepleierne hva som skjedde i forkant av
situasjonen, selve situasjonen og hvordan den ble løst. Døgnregistreringen og
situasjonskartleggingen varer i cirka en til to uker før materialet analyseres.

Sykepleierne fortalte at det viktigste er å tilpasse tilnærmingen til hver enkelt
pasient. Uavhengig av om det gjelder forebygging eller å dempe utfordrende atferd,
er det viktig å formidle ro i situasjonen:

«Jeg går sakte mot pasienten, jeg er rolig og har lavt toneleie. Etter hvert går jeg
nærmere med omsorg, da stryker jeg kanskje litt på pasienten sin skulder. Jeg
bruker korte setninger, sørger for at pasienten forstår at jeg er her for å hjelpe»
(sykepleier 3).

Sykepleierne er bevisst på sitt eget kroppsspråk i møte med pasientene, og de
fortalte at det er viktig å fremstå som trygge i møter der atferden er utfordrende.
Nye og uerfarne pleiere kan gjøre situasjoner mer utfordrende:

«Dersom noen i personalet ikke vet hva de skal gjøre og blir redd eller usikker i
møte med en pasient som selv føler seg utrygg, så kan situasjonen bli enda verre for
pasienten. Da blir ofte atferden verre» (sykepleier 2).

Ulike tiltak iverksettes i møte med en utagerende pasient. Sykepleierne fortalte at
det er vesentlig å vise forståelse og bekrefte at man ser at personen er lei seg, for så
å gi trøst eller å vise ydmykhet når personen blir agitert. En annen løsning er å gå ut
av situasjonen for så å forsøke på nytt igjen eller bytte pleier.

Kartlegging brukes i krevende situasjoner

Tilnærmingen må tilpasses hver enkelt

«Bruk av medikamenter må vurderes nøye, og en
helhetsvurdering må legges til grunn.»



Bruk av medikamenter må vurderes nøye, og en helhetsvurdering må legges til
grunn: «Det handler om: Hvorfor gir du medisiner? Er det for at pasienten skal få
det bedre, at den skal få det lettere, for at den skal få bedre ro til å spise, for at
pasienten skal kunne få muligheten til å glede seg over en tur ut eller hva det måtte
være, så tenker jeg at det er på sin plass. Hvis tanken er at det er vanskelig for oss,
da er vi helt på villspor. Det er pasienten vi må ha i fokus» (sykepleier 1).

Dersom pasienten er veldig agitert, kan sykepleierne imidlertid vurdere å gi en
tilpasset dose beroligende medisin slik at pasienten får roet seg. Da kan pleierne
komme i en bedre posisjon for å kunne hjelpe.

Sykepleierne fortalte at deres egen tilnærming ofte er årsaken til at den
utfordrende atferden oppstår. Andre ganger kan det være umulig å forutse, og
sykepleierne må derfor være føre var. I tilnærmingen må de være forberedt på at en
plutselig atferdsendring kan forekomme. Det gjelder å være observant på
pasientens kroppsspråk og ansiktsuttrykk.

Plutselige atferdsendringer kan oppstå som en følge av høy lyd eller andre
overraskelsesmomenter:

«Vi skal ta en risikovurdering hver gang vi skal møte en pasient som kan ha en
atferd i form av fysisk utagering. Vi skal tenke hva det er jeg kan møte her, hvordan
stiller jeg meg, hvordan har jeg håret, har jeg noe som er løst slik at jeg kan bli kvelt.
Jeg er alltid imellom når vi er hos de krevende pasientene, jeg vet alltid hvor døren
er, jeg har alltid ryggen mot veggen og vet alltid hvor pasienten er» (sykepleier 1).

Sykepleierne fortalte at de opplever situasjoner med utfordrende atferd daglig. Det
aller mest utfordrende er imidlertid ikke atferden i seg selv, men å ikke komme i
posisjon til å hjelpe.

«Atferden var så vekslende. Personen ble så sint på meg og ville slå meg og mine
kollegaer, det var ikke det som var vanskelig. Det som var vanskelig, var at vi ikke
klarte å hjelpe vedkommende i hans frustrasjon og sinne. Vi klarte ikke å få tak på
hva det var, vi klarte ikke å trygge han» (sykepleier 1).

Sykepleierne beskrev at det er vanskelig å se hvor vondt noen av pasientene har det
følelsesmessig. Det er utfordrende å ikke strekke til for å hjelpe dem i disse
situasjonene. Sykepleierne fortalte at det gjør noe med deres egne følelser. De er
usikre på hvordan det vil bli å møte pasienten etter ubehagelige situasjoner.

Personalet opplever utfordrende atferd daglig



«Det var liksom fra det ene til det andre, sånn følelsesmessig så var jo jeg oppkavet
og bare ‘ååååh, herregud’, for jeg var jo rød rundt halsen og hadde merker etterpå,
så det var jo ordentlig kvelertak. Så det var kanskje litt utfordrende for meg selv, da,
at jeg måtte skifte situasjon, så du kan ikke la følelsene liksom ta overhånd»
(sykepleier 4).

«Det er også det at man klarer å skille den utfordrende atferden, det er viktig. At du
ikke får et sånn horn i siden til pasienten. Det er viktig at man skaper en ny dag»
(sykepleier 4).

Sykepleierne uttrykte at de har gode rutiner for re�eksjon på avdelingene der de
jobber. Re�eksjonen er ikke satt i system, men skjer der og da når de føler at
behovet er der. Innholdet i re�eksjonen varierer. Det kan dreie seg om årsakene til
en atferd eller at en i personalgruppen har opplevd en utfordrende situasjon.

Deltakerne trakk frem at det er viktig å støtte hverandre i hverdagen, og at
re�eksjon kan bidra til å forstå atferden: «Vi er veldig �inke til å dele erfaringene
våre med hverandre. Dersom noen får til en god samhandling med en pasient som
andre har utfordringer med, deler vi erfaringene med hverandre. Vi spiller
hverandre gode» (sykepleier 3).

«Det å gjennomgå en situasjon med kollegaer i etterkant kan hjelpe meg med å
forstå hva jeg kanskje gjorde galt i tilnærmingen, som gjorde sånn at atferden
forverret seg» (sykepleier 4).

Sykepleierne beskrev at re�eksjon kan være til hjelp for å bedre eventuelle negative
holdninger til pasientene og er en nødvendighet for å takle arbeidet.

Studiens resultater viser at god kjennskap til pasienten er avgjørende for å lykkes
med samhandlingen. Sykepleierne beskrev tiltaksplaner som positivt, da disse kan
bidra til at personalet møter personen mest mulig likt, og det skaper trygghet og
forutsigbarhet.

Kjennskap til pasienten var også en av faktorene som gjorde det mulig å komme i
posisjon til å hjelpe. Sykepleierne fremhevet nødvendigheten av å ha personen i
fokus og ha kunnskap om livshistorien. Gjennom bruk av livshistorier kan
sykepleierne se personen med demens som en hel person i stedet for en «dement
pasient» (2).

«Deltakerne trakk frem at det er viktig å støtte hverandre i
hverdagen, og at re�eksjon kan bidra til å forstå atferden.»

Diskusjon



I tillegg til kjennskap om pasienten fortalte sykepleierne at det er nødvendig å ha
kunnskap om demens og atferd som kommunikasjonsuttrykk for å kunne ha en
personsentrert tilnærming (2–4).

Studier viser at en personsentrert tilnærming kan være gunstig i møte med
personer med utfordrende atferd (5). Ifølge Helsedirektoratet (6) skal det tilbys
miljømessige og psykososiale tiltak basert på personsentrert omsorg og behandling
som førstevalg.

Studien viser at sykepleierne observerer og vurderer pasientenes kroppsspråk
kontinuerlig. Kartleggingsverktøy brukes i liten grad når atferden endrer seg.
Systematisk kartlegging, identi�sering og en nøyaktig beskrivelse av utfordrende
atferd hos personer med demens er helt sentralt for å kunne forstå og iverksette
behandling på en best mulig måte (7).

Uten systematisk kartlegging og mangelfull dokumentasjon kan det bli mye synsing
blant pleiepersonalet, noe som kan gi ulik forståelse og oppfatning av hvorfor den
utfordrende atferden oppstår, og hvilke tiltak som bør igangsettes (8, 9).

Selv om ikke sykepleierne benyttet kartleggingsverktøyet, satte de i gang
kartlegging for å �nne årsaken til atferdsendringen. Er det en somatisk tilstand som
ligger til grunn, eller er det en annen virkelighetsforståelse av situasjonen?

Rokstad hevder at personer med demens ofte kan ha en annen
virkelighetsoppfatning som er preget av hendelser fra tidligere i livet, enn de andre
som er til stede i situasjonen (9).

Et interessant resultat er at pleieres tilnærming ofte er årsaken til at den
utfordrende atferden oppstår. Sykepleierne fortalte at det er essensielt å vise
trygghet overfor pasienten.

Dersom pleiepersonalet ikke er godt forberedt på det uforutsigbare som kan skje i
samhandlingen, og ikke vet hva de skal gjøre i situasjoner der atferden er
utfordrende, kan situasjonen eskalere. Dette kan ofte skje dersom de ansatte er nye
og uerfarne.

«Gjennom bruk av livshistorier kan sykepleierne se
personen med demens som en hel person i stedet for en
‘dement pasient’.»

Det kan bli synsing uten systematisk kartlegging

Pleiernes tilnærming kan være en årsak



Faktorer knyttet til miljøet personen be�nner seg i, samt samhandlingen med
helsepersonell og pårørende, viser seg imidlertid ofte å innvirke på atferden (3).
Dessverre preges eldreomsorgen både nasjonalt og internasjonalt av utfordringer
knyttet til bemanning, kunnskap og kontinuitet i personalgruppen (10, 11), noe som
kan ramme tilbudet til personer med demens og utfordrende atferd.

Et viktig, men ikke overraskende resultat var at hyppige situasjoner med
utfordrende atferd kan være krevende for sykepleierne å forholde seg til. Det aller
mest utfordrende er imidlertid ikke atferden i seg selv, men at pleierne ikke
kommer i posisjon til å hjelpe. Dette er verdt å løfte til diskusjon i ledergrupper og
personalgrupper på sykehjem.

Hva kan vi gjøre for at pleiepersonalet skal komme i en bedre posisjon til å hjelpe
personer med utfordrende atferd? Hva skjer egentlig hvis vi som sykepleiere stadig
erfarer å komme til kort? I verste fall kan følelsen av utilstrekkelighet i arbeidet
føre til lav jobbtilfredshet, utbrenthet og søk etter annet arbeid (12, 13).

Det kan tenkes at det å re�ektere sammen med kollegaer kan bidra til at møte med
personer med utfordrende atferd kan bli noe enklere å håndtere. Resultatene fra
denne studien belyser imidlertid at re�eksjonsarbeidet ikke er satt i system, men
skjer der og da når det er behov for det. Ved slik «ad hoc-re�eksjon» kan det være
en fare at man oppsøker personer som gir støtte, men ikke nødvendigvis utfordrer.

Profesjonell og systematisk re�eksjon og veiledning kan på en helt annen måte
bidra til en dypere forståelse for hvordan det faglige og det personlige påvirker en
selv og situasjonen (14). For at re�eksjon og veiledning skal kunne bli en etablert
del av sykepleiepraksisen, må tiltaket forankres i ledelsen (15).

Det er mulig at innføring av profesjonell og systematisk re�eksjon og
veiledningsarbeid kan bidra til å sette helsepersonalet bedre i posisjon til å hjelpe
personer med demens og utfordrende atferd.

Ved å få mulighet til å sette ord på egne reaksjoner og følelser som kan oppstå når
man møter utfordrende atferd, blir man mer bevisst på sin egen rolle i
samhandlingssituasjonen. En slik bevissthet kan forhåpentligvis bidra til at det
sjeldnere er pleiernes tilnærming som er årsaken til at den utfordrende atferden
oppstår.

Re�eksjon med kollegaer kan være til hjelp
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Vi står overfor en økning i antallet eldre med demens. Pasienter med demens er
ikke bare å �nne på skjermede avdelinger, men også i hjemmesykepleien,
avlastningsopphold og i spesialisthelsetjenesten. Som undervisere ved
sykepleieutdanningen er det vår forforståelse at mange sykepleiestudenter føler seg
utrygge på kommunikasjonen med pasienter med demens.

Slik vi ser det, kan utviklingsprosjektet styrke studentenes
kommunikasjonsegenskaper ved at de får øve spesi�kt på kommunikasjon. Det vil
også gjøre dem tryggere i sin praksishverdag og fremtidige yrkesutøvelse.

Didaktikkens tre grunnkategorier er hva, hvordan og hvorfor. Hva skal man
undervise i, og hvorfor, hvordan skal man undervise i dette, og hvorfor skal man
gjøre det akkurat slik? Et hovedpoeng i didaktikken er at man er bevisst på hvordan
man kan legge til rette for læring på en best mulig måte (1). 

Som undervisere er vi opptatt av foreleserens menneskelige egenskaper i
klasserommet og at studentene skal få en god opplevelse av læringssituasjonen.
Erfaringsmessig opplever vi at studentene liker å arbeide med yrkesrelevante og
praksisnære caser. Dette tok vi med oss da vi planla prosjektet og forankret det i
teori.

I prosjektet tok vi utgangspunkt i ASSURE-modellen (2). Den er godt egnet som
rammeverk for å bygge omgivelser og velge aktiviteter og ressurser som hjelper
studenten til å styre sin egen læring. Det er en avgjørende faktor i digital
undervisning.

Strukturen i modellen er basert på Robert Gagnés idé om at undervisning som
prosess kan forstås som en serie hendelser, noe han refererer til som «instructional
events».

Gagné ser på læring som en intern, mental prosess som foregår hos den enkelte
studenten. «Instructional events» blir dermed å regne som eksterne virkemidler
som har til hensikt å støtte og gi retning til disse mentale prosessene (2).

Vårt utviklingsprosjekt er bygget på et ønske om å få studentene til å re�ektere og
bli bevisst på sine kommunikasjonsmetoder for å styrke deres kommunikasjon med
pasienter med demens.

Teoretisk bakgrunn og design

«Erfaringsmessig opplever vi at studentene liker å arbeide
med yrkesrelevante og praksisnære caser.»
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Ved hjelp av ASSURE-modellen var målet å gi studentene støtte til interne, mentale
prosesser for å øke læringen gjennom yrkesrelevant casearbeid til re�eksjon.

Målgruppe (Analyze learners): I utviklingsprosjektet må vi kjenne vårt
publikum, altså studentene. Hva har de av eksisterende kunnskap om
kommunikasjon med pasienter med demens? Det blir utgangspunktet for casen
og re�eksjonen i undervisningen. Relatert til dette punktet tok vi utgangspunkt i
at det var sykepleierstudenter i tredje årsenhet. Studentene har hatt
kommunikasjon gjennomgående i alle årsenheter og har bakgrunnskunnskaper
om kommunikasjonsprinsipper til pasienter med demens.

Læringsmål (State standards & objectives): Undervisningen bør starte med at
alle har en tydelig forståelse av hva som skal skje fremover. Vi avklarte hvilke
læringsutbytter vi ønsket å oppnå med undervisningen, og avklarte
forventningene til studentene. Dette fungerte som en ledesnor slik at
studentene holdt seg innenfor de læringsutbyttene vi ønsket at de skulle oppnå.

Innhold og metoder (Select strategies, technology, media & materials): Ved å
bruke de første stegene i modellen vet vi hvem studentene er, deres
grunnkunnskap forut for utviklingsprosjektet samt at ønsket læringsutbytte er
avklart. Vi gikk i gang med å se på hvilke undervisningsmetoder som kunne være
hensiktsmessige for å løse dette. I utviklingsprosjektet ønsket vi å erfare en
digital løsning. Undervisningsmetoden ble basert på en case som ble diskutert i
grupper, og deretter var det re�eksjon i plenum.

Media og ressurser (Utilize technology, media & materials): Dette steget dreier
seg om hvordan man kan anvende den valgte ressursen i undervisningen, og at
man har en formening om hvordan det skal brukes, og hvilken verdi det har for
studentenes læring. Utviklingsprosjektet var casebasert med en stor grad av
studentaktivt arbeid. Dette steget inkluderer også at man har kontrollert at den
digitale plattformen fungerer, og at de funksjonene man ønsker, er i
plattformen. I utviklingsprosjektet valgte vi av erfaring den digitale plattformen
Zoom, da den har gode funksjoner for det vi ønsket å oppnå.

Deltakelse og aktivitet (Require learner participation): Dette steget handler om
å planlegge hvordan man skal få studentene til å engasjere seg aktivt i
undervisningen, både individuelt og som gruppe. Ved å gi gruppene en case med
klare forventninger til hva som skal gjøres, ble studentdeltakelsen sikret i
utviklingsprosjektet.

Evaluering (Evaluate & revise): Det siste steget er å evaluere hvor virkningsfullt
undervisningsopplegget er for å hjelpe studentene til å oppnå læringsmålene.
Man går med andre ord systematisk igjennom det man har gjort innenfor de
ulike elementene av modellen – fra A til R. Ved hjelp av beskrivelsene i dette

ASSURE-modellens seks områder



steget utformet vi et evalueringsskjema for studentene, slik at de anonymt
evaluerte sin subjektive nytteverdi av utviklingsprosjektet.

Vi valgte også å anvende Susan Ambroses sju prinsipper om læring. Dersom
foreleseren ikke klarer å presentere fagsto�et slik at studentene ser det som
interessant eller relevant, kan det påvirke deres evne til og motivasjon for å tilegne
seg kunnskapen.

To konsepter er sentrale for å forstå hvordan studentene motiveres: den subjektive
verdien av læresto�et og forventningene til oppnådd kunnskap. Den subjektive
verdien er hvor viktig studenten mener det er å lære det fagsto�et som presenteres.
Den verdien kan ikke eksistere alene, men er en del av den komplekse dynamikken i
et undervisningsrom.

Tonen, de mellommenneskelige relasjonene og kommunikasjonsmønsteret som
eksisterer i undervisningsrommet, vil enten fremme eller begrense studentenes
motivasjon for å nå målet om å tilegne seg kunnskap.

Studentene kan oppfatte miljøet i undervisningsrommet som støttende eller lite
støttende, og miljøet i undervisningsrommet blir da en faktor for å fremme eller
hemme motivasjon. Det er en fordel om studentene oppfatter foreleseren som
åpen og tilnærmelig og en støtte til re�eksjon dersom de står fast (3).

I samsvar med Ambroses teori var det viktig for oss som veiledere at
sykepleierstudentene skulle oppleve at fagsto�et som ble presentert og re�ektert
rundt, var relevant for deres yrkesutøvelse. Hvorfor er det så viktig å inneha gode
kommunikasjonsegenskaper når en skal arbeide med pasienter som har demens?

Videre vektla vi at fagsto�et ble tydelig presentert for studentene. Det var viktig for
oss at vi mestret å gjøre økten trygg for studentene slik at de våget å legge frem sine
tanker om temaet. Yrkesrelevans og trygghet for studentene i økten var en del av
planleggingen. Vi vurderte det som viktig for deres engasjement og syn på
nytteverdien av fagsto�et.

Foreleseren må motivere studentene

«Det er en fordel om studentene oppfatter foreleseren
som åpen og tilnærmelig.»

Fagsto�et må være relevant for yrkesutøvelsen



Et komplekst samspill av faktorer foregår i undervisningsrommet. Når studentene
har liten tro på at de klarer å nå målet, har de en tendens til å innta en avvisende
holdning til fagsto�et. Det har vi også erfart tidligere. Ambrose skisserer en modell
som visualiserer hvordan det at studenten ser nytteverdien av fagsto�et, er en del
av et støttende undervisningsmiljø som fører til motivasjon (3).

Denne typen formidling av fagsto� er ikke ny innenfor sykepleiefaget. Samuelsen
(4) skriver at studenter ofte erfarer at de er sårbare fordi de stadig blir evaluert og
bedømt av lærere eller praksisveiledere. Det gjør at de ofte ikke våger seg frem med
sine undringer, re�eksjoner og tanker.

Det er fare for at læring blir dressur dersom læreren ikke evner å legge til rette for
re�eksjon der gruppens medlemmer kan opptre som vennlige lyttere til hverandres
erfaringer og fortellinger. Det fordrer en atmosfære av tillit og trygghet i gruppen.

Det pedagogiske prosjektet ble gjennomført på den digitale plattformen Zoom. Ni
tredjeårs sykepleierstudenter deltok i forbindelse med praksis i
kommunehelsetjenesten, hvor de ble veiledet av artikkelforfatterne.

Tidsrammen for prosjektet var satt til 90 minutter. Vi delte studentene inn i tre
arbeidsgrupper i «breakout rooms» (egne digitale grupperom) slik at de kunne
diskutere en gitt praksisnær pasientcase. Studentene �kk 45 minutter til
gruppearbeid med casen.

De resterende 45 minuttene brukte vi til gjennomgang og oppsummering med alle
tre gruppene sammen. Vi valgte en gruppestørrelse på tre slik at alle studentene
skulle få rom til å re�ektere i arbeidsgruppen.

Casen omhandlet en �ktiv eldre mann med Alzheimers sykdom som bor på
skjermet sykehjemsavdeling. Studentene �kk opplysninger om mannens somatiske
sykdomshistorikk, familie- og yrkesliv, interesser og hobbyer. Vi unnlot å trekke inn
medikamentopplysninger, da casen hadde et miljøterapeutisk søkelys.

Videre opplyste vi om at mannen har utviklet en del utfordrende atferd i
forbindelse med sin demens. Vi beskrev når denne atferden oftest oppsto, og i
hvilke uttrykksformer den utartet seg.

Studentene jobbet med casen i grupper

«Casen omhandlet en �ktiv eldre mann med Alzheimers
sykdom som bor på skjermet sykehjemsavdeling.»



Casen inneholdt �re spørsmål der sykepleierstudentene skulle re�ektere over
hvilke kommunikasjonsprinsipper de ville anvende i de ulike situasjonene med
utfordrende atferd. Den ene oppgaven gikk ut på å forme en �ktiv samtale med
pasienten for å forebygge utfordrende atferd i en gitt situasjon i avdelingen.

Studentene skulle komme frem til en løsning på spørsmålene i sine grupper. Alle
gruppene kom frem til ulik bruk av kommunikasjonsprinsippene validering,
realitetsorientering, reminisens, berøring og musikkterapi i møte med den
mannlige pasienten med Alzheimers sykdom.

Videre valgte alle gruppene å ha søkelys på personsentrert omsorg i den �ktive
samtalen de skulle utforme for å forebygge utfordrende atferd. Studentene brukte
45 minutter til re�eksjon og fremlegg av arbeidet. De løste casen med eksisterende
kunnskap.

Re�eksjonen i etterkant skulle belyse de temaene studentene ikke kom inn på, samt
støtte dem i å utvide forståelseshorisonten når det gjelder kommunikasjon med
pasienter med demenssykdom.

Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg er en omsorgs�loso� som handler om å ta hensyn til
hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal
tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt. Hvordan
en person opplever en situasjon, er preget av personlighet, livshistorie, fysisk
helse, demenssymptomer og sosialt miljø.

Kilde: Aldring og helse

Alle studentene sendte inn et anonymisert evalueringsskjema via en av studentene
som hadde samtykket i å ha en delegeringsrolle. Slik vurderte vi at sjansene for
ærlige evalueringer var større.

Studentene skrev at de syntes økten var lærerik, at de følte seg tryggere på
kommunikasjonen med pasienter med demens, og at de ville bruke lærdommen
aktivt i yrkesutøvelsen. Videre fremkom det at de opplevde det som lærerikt å
re�ektere sammen. De �kk god innsikt i kommunikasjonsprinsipper og en økt
faglig forståelse for å kommunisere med pasienter som har demens.

Studentene re�ekterte over �re spørsmål

Sykepleierstudentene syntes økten var lærerik

https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/personsentrert-omsorg/


Noen studenter skrev at de i utgangspunktet var utrygge på kommunikasjon med
denne pasientgruppen, og hadde fått økt trygghet etter økten. En student følte seg
så trygg i utgangspunktet at hen hadde lite utbytte, men uttrykte at re�eksjon i
plenum ga trygghet på egen kunnskap.

Alle studentene var samstemte om at det ble for liten tid til både fremlegg og
gjennomgang, noe som samsvarte med vår egen evaluering etter endt økt. Et par
studenter uttrykte også at de ønsket tydeligere informasjon i forkant. Alle
deltakerne syntes re�eksjonsgruppene hadde en �n størrelse og var en trygg gruppe
for re�eksjon.

Bortsett fra én student var alle deltakerne positive til at økten ble avholdt digitalt,
og syntes det fungerte like bra som fysisk oppmøte. Én student skrev at stemningen
ble mer avslappet ved at det var digitalt, mens en annen tenkte at man hadde fått
bedre kontakt som re�eksjonsgruppe ved fysisk oppmøte.

Studentene �kk nye tanker og metoder for å kunne håndtere faglige utfordringer
med pasientgruppen. De opplevde at det var positivt å bruke en casebasert og
re�eksjonsbasert arbeidsform, og anbefalte denne undervisningsformen for �ere
temaer i utdanningen.

Siden vi baserte utviklingsprosjektet på ASSURE-modellen, kunne vi bruke de
veiledende spørsmålene til egenevalueringen. Økten svarte til målsettingene vi
hadde satt, og studentene hadde måloppnåelse i henhold til våre forventninger. At
økten var casebasert, yrkesrelevant og re�eksjonsbasert, evaluerer vi som et godt
valg med tanke på den ønskede måloppnåelsen.

Når det gjelder ønskene for studentenes måloppnåelse, kan vi ikke se at noen andre
verktøy eller ressurser ville vært bedre egnet. Vi evaluerte prosjektets
læringsmetoder som virkningsfulle med tanke på den ønskede måloppnåelsen.

Studentene ga muntlig uttrykk for at det var en givende økt. Ut fra re�eksjonen og
de tankene de la frem, anser vi det som en god oppnåelse av det intenderte
læringsutbyttet. De opplevde økten som trygg, relevant og en kilde til økt
kunnskap. Ved hjelp av evalueringsskjemaet �kk vi også innsikt i om studentene
hadde møtt læringsutbyttet, hvordan de opplevde økten, og tankene rundt denne
formen for læring.

De �este var positive til digital undervisning

«Studentene �kk nye tanker og metoder for å kunne
håndtere faglige utfordringer med pasientgruppen.»

Resultatet svarte til veiledernes målsetting



Det var �nt å få tilbakemeldinger fra studentene på at vi to som var veiledere,
mestret å gjøre dem trygge i både re�eksjonen og diskusjonen. Konstruktive
tilbakemeldinger, det at alle studenter �kk slippe til, samt tilføyinger etter at alle
studentene hadde fått bidratt, ble oppfattet som positivt.

Én student skrev at vi validerte dem i prosessen, lyttet og hjalp dem til videre
re�eksjon. Det at vi presiserte i begynnelsen av økten at det skulle være
avslappende og trygt uten noen gale svar, ble oppfattet positivt. Det var en �n
bekreftelse på at vi gjennomførte økten i henhold til Ambroses teori.

Studentene kan få økt kunnskap og mer trygghet i kommunikasjonsprinsipper i en
digital plattform med de riktige ressursene. Tilbakemeldinger om at de opplevde
økten som trygg og god, var veldig �n å få for oss som veiledere. Det bekrefter at vi
evnet å nyttiggjøre oss av Ambroses teorier om læringsklimaet som faktor for
studentenes læring.

Økten hadde rom for forbedring når det gjaldt tid. Ved en annen økt av denne
typen må vi sette av dobbelt så mye tid, spesielt når det er tredjeårs
sykepleierstudenter som har mye bakgrunnskunnskap og er trent på å arbeide
sammen over �ere studieår.

Studentene savnet tydeligere informasjon i forkant av prosjektet. Ved en ny økt av
denne typen kommer vi til å legge ut utfyllende informasjon om forventninger og
tidsbruk. Vi kunne hatt mer søkelys på det praktiske rundt utviklingsprosjektet i
planleggingen i tillegg til det teoretiske bakteppet.

Forfatterne oppgir ingen interessekon�ikter.
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FAGUTVIKLING

Digitale møteplattformer kan være nyttig i veiledning,
men det kan også være krevende å få til en god samtale
og ha oppmerksomhet på andre møtedeltakere.

Veiledning Informasjonsteknologi Undervisning

Den 12. mars 2020 iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse
spredningen av viruset SARS-CoV-2. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende
vi har hatt i Norge i fredstid (1). Etter råd fra helsemyndighetene (2) har
utdanningsinstitusjoner i den påfølgende perioden basert seg på digital
undervisning der det har vært mulig.

For oss som studenter ved en av Oslomets videreutdanninger i veiledning medførte
smitteverntiltakene at undervisning og praktisk øvelse i veiledning omtrent
midtveis i studiet ble �yttet over på den digitale møteplattformen Zoom.

En grunnleggende forutsetning for veiledning har tradisjonelt sett vært at
veilederen og den eller de som veiledes, møtes ansikt til ansikt (3). Å møtes ansikt
til ansikt er viktig for å utvikle tillit, nærhet og kontinuitet (4).

Som følge av smitteforebyggende tiltak har videokonferanser blitt et vanlig verktøy
for pedagogiske formål internasjonalt (5). Zoom har steget dramatisk i popularitet
– fra 10 millioner daglige møter i desember 2019 til 300 millioner i april 2020 (6).

Eldre forskning viser at videokonferanser oppleves mer kognitivt belastende enn
telefonsamtaler (7). Nyere forskning peker mot at møter gjennom Zoom kan
medføre en trøtthetse�ekt, «zoom fatigue», som er forbundet med en negativ
opplevelse av møtene (8).

Hva mener studenter om
digital veiledning?

«Nyere forskning peker mot at møter gjennom Zoom kan
medføre en trøtthetse�ekt, ‘zoom fatigue’.»

https://sykepleien.no/search?search_keys=Veiledning
https://sykepleien.no/search?search_keys=Informasjonsteknologi
https://sykepleien.no/search?search_keys=Undervisning


Årsakene bak trøtthetse�ekten er uklare, men �re mulige forhold ved digitale
møter kan være mulige forklaringer: ekstraordinær mengde øyekontakt på kort
avstand, begrenset mulighet til å bevege seg fysisk, opplevelsen av å kontinuerlig se
seg selv på video og økt bevissthet rundt at ens eget kroppsspråk må være tydelig
for de andre møtedeltakerne (9).

Erfaringer fra et norsk prosjekt hvor sykepleierstudenter �kk digital
praksisveiledning via Skype, peker mot at noen aspekter ved kommunikasjon og
relasjon mellom møtedeltakerne går tapt i digital veiledning, og at teknologien kan
virke forstyrrende.

På den andre siden anga studentene at digitale møter ga stor �eksibilitet og hjalp til
med «tidsklemmen», siden de ikke måtte møte opp fysisk på campus for å få
veiledning. Studentene som deltok i prosjektet, hadde to til tre timers reisevei
mellom praksissted og campus, og �ere hadde små barn (10).

Når de smitteforebyggende tiltakene gradvis �yttet veilederutdanningen vår over
på en digital plattform, opplevde vi et behov for mer kunnskap om digital
veiledning. Vi syntes det var vanskelig å ta ordet, at samtalene ble stakkato, og at
det å skulle logge inn var stressende. Vi ble også usikre på hva vi skulle forvente av
hverandre når vi møttes digitalt.

Vi opplevde at noen medstudenter skrudde av kameraet slik at vi ikke kunne se
dem, at medstudenter forlot plassen for å gjøre andre ting, eller at barn plutselig
dukket opp i bildet. Som ledd i vårt eget eksamensprosjekt innhentet første- og
andreforfatteren, under veiledning av sisteforfatteren, erfaringer rundt digital
veiledning fra våre medstudenter.

Vi gjennomførte undersøkelsen med et kvantitativt tverrsnittsdesign med bruk av
spørreskjema. Med bakgrunn i våre egne erfaringer og tilgjengelig empiri
konstruerte vi et spørreskjema med 19 spørsmål hvor deltakerne rangerte enighet
rundt utsagn mot en fempunkts Likert-skala.

Vi inkluderte to fritekstspørsmål om opplevde fordeler og ulemper ved digital
veiledning. Spørreskjemaet ble på forhånd utprøvd på et tverrfaglig sammensatt
utvalg på en av våre arbeidsplasser. Enkelte formuleringer i skjemaet ble
omformulert basert på tilbakemeldinger fra forhåndstesten.

Bakgrunnen for undersøkelsen

Metode



•

•

Vi anvendte følgende begrepsforklaring i spørreskjemaet:

Digital veiledning: veiledning hvor deltakerne møtes over en digital plattform,
for eksempel Zoom

Ansikt til ansikt-veiledning: veiledning hvor deltakerne møtes og veiledes i et
fysisk rom, for eksempel i et møterom

I undersøkelsen benyttet vi et pragmatisk utvalg hvor inklusjonskriteriet var
deltakelse på en av Oslomets videreutdanninger i veiledning. Klassen besto på
tidspunktet for undersøkelsen av 26 studenter. Vi distribuerte spørreskjemaet og
informasjonsskrivet til 18 medstudenter som møtte opp til en undervisningsdag på
campus i oktober 2020. Alle 18 valgte å delta.

Funn fra et så begrenset utvalg må tolkes med stor forsiktighet. Både dataenes
gyldighet og overførbarhet vil på grunn av lavt antall deltakere være svært
begrenset.

En styrke vi ser ved utvalget, er at alle deltakerne har erfaringer med veiledning
både digitalt og ansikt til ansikt. Alle har deltatt på samme digitale plattform og har
erfart begge veiledningsformene i samme gruppesammensetning.

Spørreskjemaet ble ikke distribuert i undervisningstiden, men i en pause i
undervisningen. Vi, første- og andreforfatter, valgte å ikke oppholde oss i
undervisningsrommet i pausene den dagen slik at det ikke var synlig for oss hvem
som ville delta.

Undersøkelsen ble på forhånd avklart med den emneansvarlige ved Oslomet og ble
meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD), referansenummer 646775. NSD
vurderte at undersøkelsen kunne gjennomføres fullstendig anonymt, uten skriftlig
samtykke fra deltakerne.

For å sikre anonymitet ble ingen indirekte identi�serbare opplysninger som kjønn,
alder eller profesjon innhentet.

Vi kodet talldataene inn i programvaren Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), som lot oss beregne blant annet prosentvis fordeling av svarkategorier.
Data fra de åpne tekstspørsmålene ble gjenstand for en enkel tekstanalyse hvor vi
fordelte utsagn i ulike kategorier.

Begrepsavklaring

Utvalg

Etikk og godkjenninger

Dataanalyse



Av hensyn til lesbarhet er tallene vi har gjengitt, avrundet til to si�er (0–4 nedover
og 5–9 oppover).

Hele 90 prosent av respondentene anga at de foretrekker ansikt til ansikt-
veiledning, mens 6 prosent uttalte at de foretrekker digital veiledning. Totalt 67
prosent opplevde å bli mer slitne av digital veiledning, og 78 prosent oppga at de
blir stresset av tanken på teknisk svikt mens den digitale veiledningen pågår.

En stor andel av respondentene, 78 prosent, fortalte at de blir forstyrret av å seg
selv i kameraet, og at det er forstyrrende å se andre forlate kameraet under digital
veiledning.

Til tross for at mange er negativt innstilt til digital veiledning, at elementer
oppleves som forstyrrende eller stressende, og at veiledningsformen overordnet
sett oppleves som mer slitsom enn fysisk veiledning, vet vi ikke om det er
sammenheng mellom disse forholdene.

Forskning peker mot at en trøtthetse�ekt, «Zoom fatigue», er forbundet med en
negativ opplevelse av digitale møter (8), men vi kan ikke med sikkerhet si at den
samme e�ekten gjelder for vår respondentgruppe. Å se seg selv kontinuerlig på
kamera oppleves negativt, både for våre respondenter og for respondentgrupper i
internasjonal forskning (9).

Vi ba respondentene angi fordeler og ulemper med digital veiledning. Mange svarte
at digital veiledning påvirker sosial kontakt og kommunikasjon mellom deltakerne
negativt, og pekte på at mangel på kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon
forringer kvaliteten på veiledningen.

Flere opplevde også at det er vanskeligere å holde fokus i veiledningen, at man blir
distrahert av andre ting rundt seg, og at veiledningsformen er slitsom.

Mange svarte at en klar fordel med digital veiledning er at det er tidsbesparende
fordi man slipper å bruke tid på reise for å komme seg til veiledning.
«Hverdagslogistikken» blir enklere. 

Flere viste til at man kan delta selv om man ikke føler seg helt frisk, også hvis man
har covid-19-symptomer. 

Resultater

De færreste foretrekker digital veiledning

«Å se seg selv kontinuerlig på kamera oppleves negativt.»

Digital veiledning påvirker den sosiale kontakten mellom deltakerne

En digital veiledningsform er praktisk og tidsbesparende



Kun 6 prosent av utvalget, i praksis én respondent, anga at det kan være vanskelig å
gripe ordet i ansikt til ansikt-veiledning, mens 44 prosent opplevde det som
vanskelig å ta ordet via mikrofonfunksjonen ved digital veiledning over Zoom.

Zoom har i tillegg til mikrofonfunksjon også en chattefunksjon hvor deltakerne kan
sende tekst som blir synlig på skjermen hos alle deltakere. Vi har erfart at denne
funksjonen anvendes for det meste til å gi korte beskjeder til de andre deltakerne,
for eksempel: «Jeg må logge av nå fordi jeg skal i et annet møte», eller dele lenker
til for eksempel forskning eller pensum man har referert til i samtale med de andre.

At 39 prosent synes det er vanskelig å gripe ordet via chattefunksjonen i Zoom, kan
tolkes som at det er det digitale formatet som oppleves som utfordrende og uvant,
og ikke nødvendigvis at man snakker inn i en mikrofon.

Vi har tidligere vist til at det oppleves forstyrrende å se seg selv i kameraet samt å
se andre forlate plassen under digital veiledning. Til tross for dette var alle
respondentene enige eller helt enige i at kameraet skal være påskrudd, og 89
prosent anga at de uoppfordret vil angi en grunn hvis de må delta uten å kunne
bruke kameraet.

Totalt 89 prosent var også enige i at det er viktig at andre enn de som deltar i
veiledningen, ikke får med seg hva som blir sagt.

Vi antar at det er en sammenheng mellom negative holdninger til digital veiledning
og faktorer som opplevd stress, forstyrrende elementer som å se seg selv i kameraet
og en følelse av forringet sosial kontakt.

Det er viktig å understreke at vi ikke kan være sikre på disse sammenhengene.
Respondentgruppen vår opplevde at smitteforebyggende tiltak tvang frem digital
veiledning som arbeidsform på studiet de gikk på. Det kan tenkes at opplevelsen av
manglende frivillighet har påvirket holdningene til arbeidsformen.

Det bør også nevnes at undersøkelsen er gjort ved en campus i et sterkt urbanisert
område. Siden respondentene anga at det fordelaktige ved digital veiledning er
tidsbesparelse, da man kan delta hjemmefra, er det naturlig å spørre seg om det er
en sammenheng mellom reiseveien til campus og positive holdninger til veiledning
på en digital plattform.

Flere synes at det er vanskelig å gripe ordet i digital veiledning

Kameraet må være påskrudd, og kon�densialitet skal ivaretas

Diskusjon
Hvorfor er respondentene negative?



Det har blitt hevdet at i desentraliserte sykepleierutdanninger i Norge anvendes det
mer teknologi for å støtte veiledning og undervisning, men at det i
sykepleierutdanninger ellers er større skepsis til å bruke videokonferanse i
veiledning (10).

I et prosjekt hvor lærerstudenter i desentraliserte strøk i Utah, USA, mottok
praksisveiledning via videokonferanse, anså deltakerne det som fordelaktig at
digital veiledning økte hyppigheten og tilgjengeligheten til praksisveiledning (11).

Vi antar at det er en sammenheng mellom reisevei til campus og holdninger til
digital veiledning, men har ikke funnet sammenliknende forskning som belyser
dette.

I skrivende stund lettes smitteverntiltakene, og samfunnet åpner gradvis opp. Vi
vet enda ikke hvilke praksiser oppstått under covid-19 som vil videreføres i
samfunnet i en normaltilstand.

Vi opplever digital veiledning som et format med mange muligheter, men også med
spesi�kke utfordringer som bør adresseres. I vårt svært begrensede tallmateriale
har vi funnet at veiledning ansikt til ansikt foretrekkes i svært stor grad av de
spurte.

Et spørsmål vi stiller oss, er om det er veiledningsfaglig forsvarlig å tilby en
veiledningsform som svært få foretrekker, og mange opplever som slitsom. Ulike
aspekter ved digital veiledning virker forstyrrende, noe som er i tråd med funn i
internasjonal forskning (8–9).

Vi spurte dog ikke om respondentene ville ha foretrukket digital veiledning eller
fravær av veiledning. Slik vi ser det, er det viktig at det beste ikke blir det godes
�ende. Når smitteverntiltak umuliggjør oppmøte, antar vi at digital veiledning er å
foretrekke for mange.

Om fysisk deltakelse betyr �ere timers reisevei for de som veiledes, er det relevant
å gjøre seg noen tanker om kostnad og nytte for deltakerne, og hvilke behov som
skal hensyntas.

Digital veiledning kan virke forstyrrende

«Veiledning ansikt til ansikt foretrekkes i svært stor grad
av de spurte.»



Flere av respondentene oppga at digital veiledning betyr at man kan møte til
veiledning selv om man er litt syk, noe som kan problematiseres. Respondentene i
vår undersøkelse har hatt behov for en gitt oppmøteprosent for å få godkjent
utdanningen sin, og det kan ha gitt sterke insentiver for å møte, selv om man ikke
føler seg frisk.

Behovet for å hvile og utøve egenomsorg kontra plikten til å stille på veiledning bør
derfor tematiseres ved eventuelle digitale veiledningsgrupper, også ved
utdanningsformål. Ved kliniske veiledningsgrupper hvor deltakerne går i turnus,
kan det være vanskelig å samle de samme deltakerne på samme tidspunkt over tid.

Man kan se for seg at digital veiledning kan være en løsning ved denne
problemstillingen, hvor personal som har fri, veiledes mot for eksempel
avspasering eller annen kompensasjon. Vi mener dette må vurderes nøye.

Det er et maktaspekt knyttet til veiledning. Veilederen har merkompetanse og
tilrettelegger for en prosess hvor den som veiledes, forteller om seg selv og sin egen
praksis, oppdager egne behov og egne muligheter og begrensninger.

Grensen mot manipulasjon er nær, og det er derfor særs viktig at veilederen er sitt
etiske ansvar bevisst. Om veiledning skal være en etisk handling, må den være
frivillig (12). Digitale løsninger gjør oss mer tilgjengelige, men den enkeltes rett til
fritid og privatliv må respekteres.

Teknologiske hjelpemidler som digitale møteplattformer kan være en konstruktiv
drivkraft ikke bare i veiledning, men også i andre hjelpersammenhenger. Et
faremoment kan være at ønsket om å anvende teknologi kan komme i kon�ikt med
ønsket om å skape en god samtale der oppmerksomheten skal være på hverandre,
og ikke på teknologien.

Det er all grunn til både å være nysgjerrig og kritisk til nye arbeidsformer. På lang
sikt er kanskje ikke spørsmålet hvorvidt vi skal bruke slik teknologi, men heller hva
slags teknologi vi skal anvende, hvordan og i hvilket omfang (13).

Til sjuende og sist er det veilederens ansvar å legge til rette for en god og
hensiktsmessig veiledningsprosess, uavhengig av om den foregår ansikt til ansikt
eller digitalt. Slik vi ser det, bør den opplevde nytteverdien av digital veiledning
kartlegges grundig om arbeidsformen skal være relevant i fremtiden.

Det kan bli mindre skille mellom fritid og arbeidstid

«Digitale løsninger gjør oss mer tilgjengelige, men den
enkeltes rett til fritid og privatliv må respekteres.»

Vær kritisk og nysgjerrig i møte med ny teknologi
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FAGUTVIKLING

Beboerne på et demenssenter smilte og var glade når de
�kk bruke touch & play-skjermen. Aktivitetsnivået og
�eksibiliteten økte, og den kognitive funksjonen ble
forbedret.

Demens Teknologi Dataspill

Befolkningen blir stadig eldre, og antallet personer med en demenslidelse vil derfor
øke fremover. Demens er en tilstand som består av �ere sykdommer, der
Alzheimers sykdom er den vanligste. Tilstanden kjennetegnes ved endring i
kognisjon og atferd ut ifra hvilken sykdom man har.

Sykdommene som fører til demens, er progredierende (1). Ett av målene i
Demensplan 2025 er at personer med demens skal leve et aktivt og meningsfylt liv.
Det skal tilrettelegges for individuelle behov (2).

Skyrud demenssenter i Kongsvinger kjøpte i 2020 touch & play-skjermer til alle
sine avdelinger. Kongsvinger kommune ønsket å teste ut nytten av skjermene.
Prosjektgruppen søkte om samarbeidsmidler fra Høgskolen i Innlandet for å starte
opp et prosjekt.

Aktivitetsskjerm gir
personer med demens
bedre livskvalitet

https://doi.org/10.1177/088840640202500406
https://sykepleien.no/search?search_keys=Demens
https://sykepleien.no/search?search_keys=Teknologi
https://sykepleien.no/search?search_keys=Dataspill


Midlene ble innvilget i 2019, og prosjektet startet i 2020. Resultatene fra lignende
prosjekter i Danmark (3) og Sande kommune viser lovende resultater (4).

Neal og medarbeidere (5) konkluderte med at ny teknologi kan brukes for å styrke
meningsfulle aktiviteter og engasjement for beboere med en demenslidelse. Det må
være søkelys på interaksjon mellom mennesker, individuelle hensyn og
personsentrerte prinsipper hvis det skal lykkes.

Tavlen er en tradisjonell whiteboard som er gjort interaktiv. Den har projektor og
sensorer som gjør at den reagerer på berøring. Tavlen tåler hardhendt bruk uten at
det skader skjermen eller dens funksjoner (6). Mange av problemene som beboerne
har i sin funksjonsnedsettelse, kan forebygges ved å være i fysisk aktivitet i
institusjonen i hverdagen.

Beboerne ved Skyrud demenssenter og deres pårørende ønsket mer aktivitet i
hverdagen. Spillene som tilbys gjennom touch & play-skjermen, aktiverer kroppens
motoriske og kognitive funksjon (6).

Beboerne oppnådde økt glede, større grad av selvstendighet, bedre samhandling
med medbeboere, bedre balanse og bedre konsentrasjon ved å bruke skjermen
regelmessig. Det å bruke touch & play-skjermen sammen med andre ser ut til å føre
til økt sosial integrasjon og bedre livskvalitet for beboerne (7).

Vi fant at �ere av beboerne lærte seg spillet de likte best, og trengte etter hvert bare
hjelp til å starte spillet. Det stemmer med Astell og medarbeideres (8) funn om at
eldre med demenslidelse kan lære å spille digitale spill uavhengig av andre kun ved
å bruke synet og hørselen.

En annen e�ekt er at touch & play kan inspirere ansatte og sykepleierstudenter til
aktivitet og samhandling med beboerne på demensenheten. De ansatte og
sykepleierstudentene i Astell og medarbeideres (8) prosjekt fungerte som veiledere
og fasilitatorer for beboerne.

Etter at utstyret var anska�et og installert på en avdeling ved Skyrud
demenssenter, ble deltakere invitert. Vi kontaktet pårørende til beboerne for å
godkjenne deltakelsen. Beboerne ble introdusert for skjermen og �kk prøve den. De
�kk spørsmål om de ville være med i prosjektet, og de samtykket til det.

Tavlen reagerer ved berøring

«Vi fant at �ere av beboerne lærte seg spillet de likte
best.»

Prosjektdesign



Siden alle beboerne hadde en demenslidelse, spurte vi dem hver gang de skulle
bruke skjermen. Søknad til NSD ble sendt og godkjent. Vi søkte ikke REK, da
prodekan forskning ved Høgskolen i Innlandet godkjente prosjektet uten
anmerkninger. Sykepleierstudentene som skulle ha sin praksis ved Skyrud
demenssenter, var involvert i prosjektet i sin praksisperiode.

Prosjektet startet med en observasjonsstudie. Sykepleierstudentene skulle
observere beboerne etter et skjema og skrive et re�eksjonsnotat etter endt
observasjonsperiode. Vi intervjuet deretter noen ansatte i et gruppeintervju og
sendte ut et spørreskjema til alle de ansatte på avdelingene som deltok i prosjektet.

Åtte beboere deltok i prosjektet. Fire av beboerne hadde mild til moderat
demenslidelse, og de andre �re hadde langtkommen demenslidelse. Tre av dem
hadde en del fysiske utfordringer, mens resten var fysisk friske.

Fire sykepleierstudenter deltok som observatører. De assisterte beboerne i å bruke
touch & play-skjermen og observerte dem. En ansatt på avdelingen var med på
intervjuet. Fem av sju fast ansatte svarte på spørreskjemaet.

Analysen tok utgangspunkt i det vi umiddelbart så – det manifeste innholdet. Både
manifest og latent innhold har med tolkning å gjøre; tolkningen varierer i dybde og
lengde. Den mest grunnleggende avgjørelsen å ta når man begynner å jobbe med
kvalitativ innholdsanalyse, er å velge enhet for analyse (9).

Enheten i denne undersøkelsen var touch & play-skjermen og bruken av denne.
Konteksten var hvordan pasientene brukte skjermen, og sykepleierstudentenes
observasjoner. Studentenes observasjonsskjemaer og re�eksjonsnotater dannet
grunnlag for teksten til analysen og domenene. Deretter valgte vi meningsenhetene
ut fra svarene medforskerne hadde gitt (10).

Videre kondenserte vi tekstene for å gjøre det kortere og dermed lettere å håndtere.
Kodene ble funnet gjennom diskusjoner gruppen hadde sammen, og hver for oss
(10). Til sist bestemte vi oss for kategoriene. Navnet på kategoriene svarer på
spørsmålet «Hva» (10). Vi var to som leste igjennom teksten og startet analysen
hver for oss, og deretter diskuterte vi det i fellesskap.

Metode
Utvalg

Analyse



Resultatet av observasjonene og re�eksjonsnotatet sykepleierstudentene skrev,
viser at �ere beboere �kk økt livsglede både i og utenfor øktene med touch & play-
skjermen. Etter noen uker med jevnlig bruk av skjermen husket de �este beboerne
hvordan de skulle bruke den fra gang til gang.

De �kk bare litt instruksjon i starten. Et eksempel på at funksjonsnivået økte, var
en beboer som i de første øktene kun brukte én arm til å klaske �uer i et av spillene.
Etter to uker med regelmessig bruk av touch & play-skjermen brukte beboeren
begge armene.

Farten på spillene økte. Det var betydelig �ere �uer som døde og ballonger som
sprakk i slutten av prosjektet enn i starten. Vi observerte økte kognitive funksjoner.
En beboer uttalte: «Dere har skrudd på hjernen min igjen.»

En annen beboer gjenkjente studentene på energien deres da de kom for å starte
touch & play-skjermen. De �re beboerne med moderat demenslidelse husket
favorittspillet sitt etter hvert når skjermen ble satt på fra dag til dag, og de hjalp de
�re andre beboerne med spillene. Alle beboere hadde økt fysisk aktivitet og viste
glede når de brukte skjermen.

Et hinder for å bruke skjermen var de ansattes tid. Et annet var de daglige rutinene
som de ansatte ikke kan forandre på, og et tredje var at beboerne heller ville være
ute når det var sommer og �nt vær. Resultatet av svarene på spørreskjemaet fra de
ansatte viser at de �este var positive til skjermen.

Her vil vi diskutere funnene fra materialet som prosjektlederen og medforskerne
samlet inn. Vi ønsket å få svar på om ny kunnskap om touch & play-skjerm kan
brukes til å forbedre fremtidens tilbud til personer med demenslidelse i
demenssentre.

Hovedfunnet var at jevnlig bruk av skjermen vil være et godt alternativ til andre
aktiviteter. Langvad (3) samt Roll og medarbeidere (4) gjorde liknende funn i sine
prosjekter.

Resultater

«Flere beboere �kk økt livsglede både i og utenfor
øktene.»

Diskusjon
Skjermen er et godt alternativ til annen aktivitet



Det å være i aktivitet er viktig for pasienter med en demenslidelse. Aktivitet styrker
kroppen og ser ut til å ha en positiv e�ekt på kognitive funksjoner hos personer
med demens. Aktivitet har positive e�ekter på ferdigheter og hukommelse (11).

Våre funn fra denne undersøkelsen viser liknende resultater. Uttalelser fra
beboerne og personalet tyder på at den kognitive funksjonen økte, og
observasjonene viser høyere ferdighetsnivå hos beboerne.

Et hinder for at pasientene kunne bruke touch & play, var at de ansatte ikke hadde
nok tid til å tilrettelegge for det. Haugland (12) fant i sin undersøkelse at ansatte
ikke kjenner til beboernes ønsker og behov godt nok. Det var noe vi tenkte at kunne
være tilfellet også i våre resultater, uten at vi spurte direkte om det i denne
omgangen.

Studentene observerte at �ere av de ansatte heller ville servere ka�e og kake og
liknende gjøremål enn å la beboerne delta i aktivitetene rundt touch & play-
skjermen. Studentene la merke til at noen av de ansatte hentet beboerne mens de
holdt på med aktiviteter på skjermen.

Haugland (12) fant at de ansatte trodde at beboerne var interessert i aktiviteter der
de ansatte var aktive, mens beboerne ønsket å delta i aktiviteter der de selv var
aktive. Det kan forklare vårt funn om at prosjektet og de ansatte konkurrerte om
pasientenes tid.

Sykepleiestudentene hjalp beboerne med touch & play-skjermen. De ansatte som
var interessert, �kk noe opplæring, og de kunne bruke touch & play-skjermen til å
aktivisere beboerne videre.

Langvad (3) rapporterte at personalet ved et senter opplevde at beboernes bruk av
touch & play-skjermen var en belastning i hverdagen. Våre resultater etter
observasjonene kan tyde på at noen av de ansatte i avdelingen opplevde det samme.

Samtidig viser analysen av svarene fra de ansatte at de �este var positive til touch &
play-skjermen, og ønsket å fortsette å bruke denne etter at prosjektet var avsluttet.
Langvad (3) �kk det samme resultatet i sitt prosjekt, noe som kan tyde på at det
kun er noen få ansatte som er negative.

De ansatte hadde ikke nok tid til å tilrettelegge

«Studentene observerte at �ere av de ansatte heller ville
servere ka�e og kake.»

De �este ansatte var positive til skjermen



Resultatene av prosjektet viser at beboerne og noen av de ansatte er godt fornøyd
med touch & play-skjermen. Beboerne smilte og var aktive når de �kk bruke
skjermen. Aktivitetsnivået og �eksibiliteten deres økte. Det var også noen synlige
bevis på at den kognitive funksjonen forbedret seg noe.

Touch & play-skjermen er fortsatt i bruk i avdelingen etter at prosjektet er
avsluttet. Flere ansatte er positive til skjermen og bruker den regelmessig. Flere av
beboerne ønsker selv å benytte seg av skjermen og ber om hjelp fra de ansatte til å
bruke den.

Det kan se ut til at touch & play-skjermen kan brukes til å forbedre fremtidens
tilbud til personer med en demenslidelse i demenssentre dersom de ansatte får nok
informasjon om fordelene og opplæring i å bruke skjermen.

Det er også viktig å vite hva beboerne liker, slik at de kan få rett tilbud om spill og
musikk. Neste steg bør være et prosjekt som omhandler de ansatte og deres
holdninger til touch & play-skjermen.
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Behovet for seksualitet og nærhet forsvinner ikke selv om
man får demens. Men kognitiv svikt kan by på noen
utfordringer som helsepersonell må kunne møte.

Demens Seksualitet Geriatri Sykepleie Sykehjem

Da jeg var 19, jobbet jeg på sykehjemmet i byen der jeg kommer fra. Alle pasientene på
avdelingen hadde demens, og en dag �yttet det inn en mann som het Arne. Flyttingen var
vanskelig. Han var urolig, han gråt, var redd og ville hjem.

Men så ble han kjent med Berit. Berit hadde bodd på avdelingen en stund. Hun var ei
omsorgsfull dame som var vant til å ta ansvar og ordne opp, og nå tok hun ansvaret for
Arne. Når Arne våknet om morgenen, sto Berit utenfor døra og ventet på ham.

De spiste måltidene sammen, de satt på stua sammen og så på TV eller snakket, og de gikk
etter hvert på tilstelninger sammen. Der Arne var, var Berit. Han ble trygg og glad og falt
til ro på avdelingen.

Etter hvert oppsto det en glødende forelskelse mellom Arne og Berit, og forholdet ble mer
og mer fysisk. De holdt hender, hun satt i armkroken hans, de koste og kysset. Innimellom
lå de i skje inne på Arnes rom og hvilte middag.

Det gjorde sterkt inntrykk på meg å være vitne til denne prosessen. Det å oppleve
disse to gamle menneskene bli så heftig forelsket i hverandre, var rett og slett
vakkert!

Det var bare en hake ved det: Arne hadde en kone. Hun var kognitivt frisk, men
veldig sliten etter å ha tatt seg av mannen sin hjemme i litt for lang tid. Når hun nå
kom på besøk, var Arne veldig glad for å se henne, men samtidig også litt forvirret
over disse to kvinnene i livet sitt. Og så fort kona hadde dratt, var det bare Berit
som gjaldt.

Forholdet mellom Arne og Berit var veldig vanskelig for Arnes kone. Hun ble såret
og lei seg. For ikke å snakke om hvordan Arnes to døtre reagerte da de oppdaget
forholdet.

glede og besvær

Forelskelse kan gi utfordringer
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Rasende skjelte de ut personalet: «Dette er ikke faren vår! Han kunne aldri �nne på
å såre mamma slik! Han skjønner jo ikke hva det er han driver med. Hvordan kan
dere tillate dette? Dere må �ytte henne til en annen avdeling.» Personalet visste
ikke riktig hva de skulle gjøre med dette trekantdramaet.

Historien om Arne og Berit er ingen ukjent historie for oss som jobber med
personer med demens. Nære forhold, følelser og fysisk intimitet oppstår også blant
gamle beboere på sykehjem. Og hvorfor skulle det ikke det? Er ikke nærhet og
seksualitet noe naturlig og grunnleggende i menneskers liv?

Seksualitet hos personer med demens beskrives ofte som et problem, og som
uønsket atferd eller ukritisk atferd. Har personer med demens rett til nærhet og
intimitet? Og hvordan skal vi som sykepleiere forholde oss til det?

Seksualitet og nærhet er grunnleggende, men sammensatte menneskelige behov (1,
2). Seksualitet påvirkes av både biologiske, psykologiske og relasjonelle forhold, og
de �este vil forholde seg ulikt til det seksuelle behovet gjennom livets forskjellige
faser (3). Derfor kan man si at seksualitet er et relativt behov.

Aldring og endret helse kan utfordre måten personer erfarer sin egen seksualitet
på, men det forandrer ikke nødvendigvis behovet for, eller ønsket om, seksuell
utfoldelse eller nærhet til et annet menneske. Det er derfor ingen grunn til å tro at
behovet for seksualitet og nærhet forsvinner hos personer selv om de får demens.

Verdens helseorganisasjon (WHO) de�nerer det slik: «Seksualitet er en integrert
del av ethvert menneskes personlighet, noe som ikke kan skilles fra andre deler av
livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å få orgasme,
seksualitet er mye mer. Den �nnes i den energi som driver oss mot å søke
kjærlighet, varme og nærhet. Seksualitet uttrykkes i hva vi føler, hvordan vi beveger
oss og hvordan vi berøres av andre. Seksualitet påvirker våre tanker, følelser,
handlinger og vårt samspill med andre mennesker» (4).

Seksualitet er altså mye mer enn samleie og seksuell utløsning. Det er noe dypt
personlig som både påvirker og leder oss, og det inkluderer nærhet, varme og
kjærlighet.

«Har personer med demens rett til nærhet og intimitet?»

Seksualitet – hva er det egentlig?

«Seksualitet er mye mer enn samleie og seksuell
utløsning.»



Demens oppstår først og fremst hos eldre personer. Lindau (5) fant i en studie at
de �este eldre menn og kvinner, uavhengig av kognitiv funksjon, mener at
seksualitet er en viktig del av livet, og at de er fornøyd med seksuallivet sitt.

Nesten halvparten av menn og 20 prosent av kvinner med demens som bor i eget
hjem, er seksuelt aktive. Dersom personen med demens har en partner, øker tallene
til 60 prosent blant menn og 51 prosent blant kvinner (5).

Noen pårørende til personer med demens har beskrevet den seksuelle relasjonen
som den mest normale i en ellers vanskelig livssituasjon. For noen kan seksualitet
og nærhet være viktig for gjensidig trøst og trygghet når livet endres, og tilværelsen
kanskje oppfattes som vanskelig og utrygg (6).

Hos mange med demens er det imidlertid vanlig med apati og likegyldighet til
seksuell aktivitet(7). Den reduserte seksuelle aktiviteten kan henge sammen med
faktorer som også er vanlige for eldre generelt: en mangel på partner, svekket helse,
legemiddelbruk, depresjon og opplevelse av tap og negative holdninger fra
omgivelsene.

Vi vet også at lavt testosteronnivå er assosiert med Alzheimers demens hos menn
(8). I tillegg møter personer med demens mange utfordringer i dagliglivet, som kan
innvirke på overskudd og seksuell lyst.

Mange personer med demens opplever å bli møtt på en annen måte enn før, og at
de blir avhengig av andre. De kan føle seg oversett, at de ikke blir tatt på alvor, eller
at de blir behandlet som barn.

Disse opplevelsene kan virke inn på selvfølelsen, og mange er redd for å være en
byrde for sine partnere. De relasjonelle aspektene kan også virke inn på hvorvidt
personen med demens tar initiativ til seksualitet og intimitet (9).

WHO (10) slår fast at seksualitet og seksuell helse er en menneskerettighet basert
på iboende frihet, verdighet og likhet for alle mennesker. En sentral del av dette er
retten til å kunne velge sin partner fritt og selvstendig i samsvar med egen
seksuelle orientering (10, 11).

Seksualitet er viktig for eldre

Demens kan påvirke seksualiteten

Seksuell helse er en menneskerett



Det er jo ikke slik at alle personer med demens er hetero�le eller har levd i lange
parrelasjoner. Akkurat som det er ulike preferanser og behov i befolkningen
generelt, vil det også være ulikheter blant personer med demens. Og liksom helse
er en fundamental rettighet for alle mennesker må også den seksuelle helsen være
det.

Personer med demens som bor hjemme eller på institusjon, har rett til nærhet og
intimitet. Men som hos kognitivt friske personer kan ikke denne retten gå på
bekostning av andre eller skade andre.

Seksuell interesse kan være positivt dersom den er gjensidig, og personen med
demens håndterer sitt seksuelle behov på en måte som også er godt for partneren
(12). Hvis ikke kan den økte interessen være svært utfordrende for pårørende,
andre beboere eller helsepersonell.

For mange partnere til personer med demens kan det å være omsorgsgiver og
samtidig kjæreste være uforenlig. Relasjonen endres etter hvert som
demenssykdommen utvikler seg, og det kan være vanskelig fremdeles å oppleve
den andre som seksualpartner.

Partnerens opplevelse av for eksempel atferdsmessige endringer hos personen med
demens eller begrensninger i daglige aktiviteter har betydning for den seksuelle
aktiviteten (7).

Det å ha demens kan utfordre seksualiteten på ulike måter, noe jeg vil belyse med
noen eksempler. En julaften formiddag mens stua på sykehjemmet var full av
julepyntede beboere og pårørende, begynte en av pasientene jeg hadde ansvaret for,
å kle av seg og masturbere i stua.

Personer med demens kan ha redusert evne til å vurdere en situasjon og kan derfor
bryte normer eller mistolke andres atferd. Mangel på impulskontroll kan skape
vanskelige og underlige situasjoner (13). Det er ingen grunn til å tro at min pasient
forsto rekkevidden av handlingene sine, at han ønsket å provosere, trakassere, vise
seg frem eller skape en vanskelig situasjon.

Seksuell atferd kan bli vanskelig

«Det å være omsorgsgiver og samtidig kjæreste kan være
uforenlig.»



Manglende evne til praktisk handling kan også være en utfordring (13). En
pårørende fortalte meg at hun natt etter natt våknet av at mannen hennes, som
hadde demens, var seksuelt opphisset og ville ha samleie med henne.

Utfordringen var at han ikke lenger visste hvordan samleiet skulle gjennomføres.
Denne situasjonen var svært krevende, både for henne og for mannen, og det endte
med frustrasjon og avbrutt søvn hver natt over en lang periode.

Sent i forløpet ved demens kan svekket orienterings- og gjenkjenningsevne gjøre at
personen kanskje ikke kjenner igjen partneren sin (13). En kvinne med demens i
min familie våknet natt etter natt og var livredd fordi hun ikke gjenkjente
partneren sin gjennom femti år, som hun delte seng med. Flere ganger kom hun seg
ut av huset på nattetid og gikk gatelangs i bare nattøyet.

Noen personer med demens har økt interesse for seksualitet og et større behov for
fysisk nærhet. Enkelte vil ha en ekstra stor interesse, ofte kalt hyperseksualitet.

Vanligvis ses hyperseksualitet i sammenheng med frontotemporal skade, altså
skade på frontallappene. Man kunne derfor tenkt seg at det er personer med
frontotemporal demens som blir hyperseksuelle, men slik er det nødvendigvis ikke.

Hartmans og medarbeidere (7) fant at det ikke er noen forskjell på personer med
frontotemporal demens og Alzheimers demens når det gjelder hyperseksualitet.
Hyperseksualitet er imidlertid svært sjelden hos personer med demens (7).

Seksuell atferd hos personer med demens kan være uttrykk for et reelt seksuelt
behov, men det er ikke nødvendigvis alltid slik. Atferden kan være utløst av helt
andre ting enn seksuell lyst, som for eksempel engstelse, utrygghet, en vane eller et
mønster.

En person som kler av seg, er ikke alltid en blotter, men kan være for varm. En
person som tar på kjønnsorganet sitt, er ikke alltid seksuelt opphisset, men kan ha
vondt eller gjør det som en re�eks i en utrygg situasjon. Det kan være mange ulike
årsaker til seksuelle uttrykk hos personer med demens (2, 14).

Noen mangler evnen til praktisk handling

Hva kan og skal sykepleiere gjøre?

«En person som kler av seg, er ikke alltid en blotter, men
kan være for varm.»



Det vi vil oppfatte som seksuelle tilnærminger rettet mot en sykepleier i en
stellesituasjon, eller mot en medbeboer i stua på sykehjemmet, er ikke
nødvendigvis det. Det kan være situasjonen som er misforstått. Det er viktig at
sykepleiere har kunnskap om dette.

Personsentrert omsorg er grunnleggende for sykepleie til personer med demens
(15). Denne omsorgs�loso�en tar utgangspunkt i den enkelte personens liv, ønsker
og behov. Seksualitet er dypt personlig. Det betyr at det du ser på som normalt og
naturlig, ikke nødvendigvis er det for andre, og omvendt.

Du sitter ikke med fasiten, og dine egne erfaringer med seksualitet er ikke
veiledende for hvordan pasienten ønsker å ha det. Seksualitet er noe vi som
sykepleiere bør kunne snakke med pasientene om, for eksempel i en samtale når
personen �ytter på sykehjem.

Den kognitive svikten og mangelen på forståelse for situasjoner som mange
personer med demens har, gjør dem sårbare og utsatte for overgrep.

Når personer med demens innleder et seksuelt forhold på sykehjemmet, eller de
fortsetter å ha en aktiv seksuell relasjon til sin partner, er det to viktige spørsmål
helsepersonellet bør stille: Er personen med demens klar over hvem den andre er?
Og er de involverte partene i stand til å sette grenser?

Det er en sykepleieoppgave å sette grenser for seksuell atferd når slik atferd rettes
mot personer som ikke ønsker det. Om beboere eller ansatte opplever uønskede
seksuelle tilnærminger, er det ikke en privatsak, men noe som bør tas opp og
diskuteres slik at man i fellesskap kan �nne en løsning dersom det skjer igjen.

Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse beskriver personer
med demens og spesielt situasjonen til deres partnere. Strategien fremhever hvor
viktig det er at både helse- og omsorgspersonell og pårørende har kunnskap og
kompetanse om demens, og hvordan demenssykdommer kan påvirke sosial atferd
og virke inn på samlivet mellom mennesker (11).

Sykepleierens oppgave er å tilrettelegge. Det kan for eksempel være ved å sørge for
at person med demens har et privatliv, og at personen føler seg velstelt og som en
god utgave av seg selv.

Sykepleierens oppgave er også å beskytte og ivareta integriteten til personen med
demens, både i møte med helsepersonell, andre beboere og pårørende.
Utgangspunktet må alltid være at seksualitet og nærhet er grunnleggende og
naturlige behov og ressurser.

Hvor trekker sykepleieren grensene?



*****

Det er en vakker, solrik vårdag. Åttitre år gamle Else har stelt håret og har fått på seg
vårkåpen sin. Nå går hun tur i parken sammen med sykepleier Janne, rundt sykehjemmet
der hun bor på en avdeling for personer med demens. Arm i arm spaserer de, ser på
tulipaner og krokus som blomstrer, kjenner sola varme i kinnene.

En eldre, pent antrukket herre passerer dem på stien. Janne dulter Else forsiktig i siden:
«Var ikke det en stilig kar, Else? Han hadde vært noe for deg!» «Tja …» Else drar på det.

En ung kvinne på 18–19 år kommer mot dem i sommerkjole med svart skinnjakke over og
boots. Håret er farget rosa. Else peker, ser på Janne og sier: «Men hun der, hun er akkurat
min type!»
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Demens Eldre Smerter Sykehjem

Mellom 80 000 og 100 000 personer i den norske befolkningen lever med demens,
og blant dem som bor på sykehjem, er andelen med demens cirka 80 prosent (1).
Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt, som blant annet påvirker hvordan
personen mottar, bearbeider og organiserer informasjon, og hvordan personen
bruker språk og kommuniserer.

Vi graderer vanligvis demens i tre stadier: mild, moderat og langtkommen demens.
Hos personer med langtkommen demens er evnen til å tenke logisk og ta
hensiktsmessige avgjørelser vanligvis svært redusert (2). Forekomsten av
komorbide lidelser, som hjerneslag, diabetes, kronisk hjertesvikt, Parkinson og
osteoporose, med tilhørende symptomer som smerte, er høy blant eldre med
demens (3).

Personer med langtkommen demens har ofte problemer knyttet til verbalt språk,
enten til å �nne ord eller forstå kompliserte utsagn. Det er én av årsakene som
bidrar til at det ofte er mer komplekst både å vurdere og behandle smerter hos
denne gruppen enn hos personer uten eller med mildere grad av demens.

Studier fra norske sykehjem �nner at smerte forekommer hos opptil 80 prosent (4,
5) av beboerne med demens, men det er lite forskning på hva som kjennetegner
disse beboerne med smerte. Slik kunnskap vil kunne bidra til å identi�sere
konsekvenser av udekkede behov hos sykehjemsbeboere som lever med både
demens og smerter.

Kunnskapen en slik studie fremska�er, kan også informere helsepersonell om
hvilke observasjoner og vurderinger de kan gjøre for å identi�sere behov for
behandling, pleie og omsorg, samt belyse det sammensatte sykdomsbildet og
behovet til disse personene.

Forskning på kjønnsforskjeller knyttet til smerte er svært omfattende og inkluderer
både kliniske og eksperimentelle studier (6) og mange ulike kliniske tilstander (7).
Likevel er vårt inntrykk etter gjentatte litteratursøk at det er lite forskning på
kjønnsforskjeller knyttet til smerte blant eldre og/eller personer med kognitiv svikt.
Derfor har ikke studiene som vi henviser til her, utvalg av eldre med kognitiv svikt.

langtkommen demens
og smerter

Tidligere forskning
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•

•

I en kritisk litteraturoppsummering konkluderer Fillingim og medarbeidere, på
tvers av ulike kliniske tilstander som blant annet kreft, muskel–skjelett-smerter,
ryggsmerter, abdominalsmerter og nevropatiske smerter, og eksperimentelle
studier, at smerte ser ut til å forekomme hyppigere blant kvinner enn menn (7).

Smerteepidemiologien blant eldre er ikke godt forstått, og forekomsten av smerte
blant eldre varierer betydelig mellom studier (8). Noen studier viser til økt
forekomst av smerte ved økende alder, mens andre rapporterer det motsatte (9).

Det begrensede antallet studier fra sykehjem som inkluderer beboere med demens,
antyder at det er en sammenheng mellom smerte og kliniske kjennetegn som
nevropsykiatriske symptomer (NPS) (10), eksempelvis depressive symptomer (11)
og agitasjon (12) og større hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter (ADL) (13).

Men en systematisk forskningsoppsummering viser til svake sammenhenger
mellom disse symptomene og smerter hos personer med demens (14). I tillegg kan
redusert livskvalitet (15), redusert mobilitet, større grad av kognitiv svikt, bruk av
psykoleptiske legemidler, bruk av fysiske tvangsmidler og manglende evne til verbal
kommunikasjon ha sammenheng med smerte (16, 17), men kunnskapen er
ufullstendig (17).

Vi ønsket å undersøke hva det er som kjennetegner sykehjemsbeboere med
langtkommen demens og smerte. Derfor hadde denne studien til hensikt å
sammenlikne demogra�ske og kliniske kjennetegn mellom en gruppe beboere med
smerter (heretter kalt «smertegruppen») og en gruppe beboere uten smerter
(heretter kalt «ikke-smertegruppen»). Forskningsspørsmålene for studien var som
følger:

Hva er forekomsten av smerte blant eldre sykehjemsbeboere med langtkommen
demens?

Foreligger det statistisk signi�kant forskjell mellom beboere med og uten
smerte når det gjelder demogra�ske kjennetegn (kjønn og alder) og kliniske
kjennetegn (ADL, NPS, depressive symptomer, somatisk helse, livskvalitet,
agitasjon, bruk av smertestillende legemidler og psykoleptika)?

«Vårt inntrykk etter gjentatte litteratursøk er at det er lite
forskning på kjønnsforskjeller knyttet til smerte blant
eldre og/eller personer med kognitiv svikt.»

Hensikten med studien



•

•

•

Studien er en kvantitativ, deskriptiv studie med et tverrsnittsdesign. Vi samlet inn
dataene ved baseline i en større studie som undersøkte betydningen av regelmessig
smertekartlegging for bruk av smertestillende legemidler og smerteskår hos
sykehjemsbeboere med langtkommen demens (18).

I tilfeldig rekkefølge inviterte vi sykehjem i �re fylker på østlandsområdet til å delta
i studien. Sykepleiere på de enkelte sykehjemmene identi�serte hvilke beboere som
var aktuelle for å delta, i to trinn:

Trinn 1: Sykepleierne inkluderte beboere som var 65 år og eldre, hadde
langtkommen demens og ikke kunne selvrapportere smerte. Sistnevnte var en
faglig vurdering gjort av sykepleieren ut fra vedkommendes kjennskap til
beboeren. Beboere med korttidsopphold på sykehjem (<4 uker) ble ikke spurt
om å delta i studien.

Trinn 2: Sykepleierne kartla beboerne som ble inkludert i trinn 1. Dersom
beboeren hadde smerte, agitasjon og/eller NPS av klinisk betydning, ble
beboeren inkludert i studien. Smerte av klinisk betydning var de�nert som en
skår ≥5 på Doloplus-2-smerteskalaen (19), agitasjon av klinisk betydning var
de�nert som en skår ≥39 på Cohen-Mans�eld Agitation Inventory (CMAI) (20),
mens NPS av klinisk betydning var de�nert som en skår ≥4 (hyppighet x
intensitet) på ett av spørsmålene i Neuropsychiatric Inventory-
sykehjemsversjonen (NPI-NH) (21).

Sykepleierne inkluderte totalt 121 beboere i trinn 1, og ingen av beboerne ble
ekskludert i trinn 2. Av de 121 beboerne som ble identi�sert i trinn 1 og 2, ble totalt
ni beboere ekskludert før datainnsamlingen startet: Én døde, to ble tatt ut av
studien etter vurdering av sykepleieren, og ett sykehjem med seks beboere trakk
seg fra studien.

Datainnsamlingen foregikk i perioden mars 2015 til juni 2016. Sykepleierne ved de
enkelte sykehjemmene brukte et standardisert skjema til å samle demogra�ske
data, blant annet kjønn og alder, og validerte kartleggingsverktøy til å samle inn
kliniske data om deltakende beboere. Sykepleierne brukte kartleggingsverktøy
basert på observasjon til å samle inn data om følgende:

Forekomst av smerte ble målt med Doloplus-2-smerteskalaen (19). Skalaen
består av ti spørsmål som skåres fra 0 til 3, der 0 indikerer at atferden som
vurderes, er «som vanlig» eller «fraværende», mens 3 er den høyeste skåren for
atferden. Totalskåren varierer fra 0 til 30. En skår på ≥5 indikerer smerte (19).

Metode

Deltakere

Datainnsamling
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•

•

•

•

•

•

Smerteskår på ≥5 ble brukt til å dele utvalget i to grupper: «smertegruppen»
(skår ≥5) og «ikke-smertegruppen» (skår ≤4).

Depressive symptomer ble målt med Cornell-depresjonsskalaen (22), som
består av 19 spørsmål som skåres på følgende måte: 0 = ikke til stede, 1 =
moderat eller bare til stede periodevis, 2 = mye til stede, og a = lar seg ikke
evaluere. Skårene på enkeltspørsmål ble lagt sammen til en totalskår, der skår
på ≤4 indikerer ingen depressiv episode, 7–11 indikerer mulig mild depressive
episode, ≥12 indikerer moderat til alvorlig depressiv episode (22).

Nevropsykiatriske symptomer ble målt med NPI-NH (23). Dersom atferden
eller symptomet er til stede, vurderes hyppighet (fra 1 = sjelden til 4 = veldig
ofte) og intensitet (1 = mild, 2 = moderat, 3 = alvorlig). For hvert atferdstrekk
eller symptom regnes det ut en delskår (hyppighet x intensitet), som igjen
summeres for de 10 første spørsmålene. NPI-NH består av tolv spørsmål, men
«Søvn» og «Appetitt og spiseforstyrrelse» er ikke medregnet i totalskåren i
denne studien. Skårområdet ( score range) er derfor fra 0–120.

Agitasjon ble målt med CMAI, der 29 agiterte atferdstyper skåres fra 1 = aldri til
7 = �ere ganger i timen (24). Totalskåren varierer fra 29–203.

Personnære aktiviteter i dagliglivet (p-ADL) ble målt med ADL-vurdering,
personnære aktiviteter i dagliglivet (25). Seks aktiviteter skåres fra 0 = ikke
aktuelt og 1 = total uavhengighet til 5 = total avhengighet for å beskrive
personens hjelpebehov. I denne studien ble skårene for hvert enkelt spørsmål
summert for å oppnå en totalskår. Vi brukte en grenseverdi på ≥18 (skår ≥3 på
de enkelte elementene) for å indikere moderat til høyt hjelpebehov.

Livskvalitet ble målt med Livskvalitet ved langtkommen demensskala
(QUALID, the quality of life in late-stage dementia) (26), som består av elleve
påstander som vurderes på en fempunkts skala fra 1 = aldri/sjelden til 5 = det
meste av dagen / en eller �ere ganger daglig. Totalskåren går fra 11–55, hvor
lavere skår indikerer høyere livskvalitet.

Somatisk helse (medisinsk komorbiditet) ble målt med General Medical
Health Rating (27). Beboerens nåværende og tidligere medisinske historie
utenom demenssykdommen tilegnes en kategori mellom 1 og 4 (1 = utmerket, 2
= bra, 3 = moderat og 4 = dårlig).

Bruk av smertestillende legemidler og psykoleptika ble hentet fra beboerens
medisinliste som vi hadde fått anonymisert kopi av. Fast bruk av smertestillende
legemidler (ACT-kode N02A og N02B), psykoleptika (ATC-kode N05) og
antidepressiver (ATC-kode N06A) er en kategorisk variabel: ja/nei. Vi har også
med en kontinuerlig variabel for dose målt i milligram per døgn for paracetamol
og orale mor�nekvivalenter når alle opioider, uavhengig av virkesto� og form, er
samlet i en fellesbetegnelse. Med det mener vi den mengden mor�n som
doseringen tilsvarer dersom mor�n ble gitt som tabletter.



Analyser av data er gjort i SPSS versjon 25 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Vi
presenterer kontinuerlige variabler med gjennomsnitt og standardavvik (SD), mens
frekvens og relativ frekvens i prosent presenteres for kategoriske variabler. Vi
brukte t-test for uavhengige utvalg for å sammenlikne smertegruppen med ikke-
smertegruppen for kontinuerlige variabler. For kategoriske variabler brukte vi
kjikvadrattest.

Deltakerne i denne studien hadde langtkommen demens. Derfor innhentet vi
skriftlig samtykke fra beboernes nærmeste familie før studiestarten. Studien er
godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK
sør-øst, referansenummer 2014/1431).

Totalt deltok 112 sykehjemsbeboere fra 16 sykehjem i studien.
Gjennomsnittsalderen for hele utvalget var 84 år, og 70 prosent var kvinner.
Ytterligere beskrivelse av utvalget er gitt i tabell 1. Et av hovedfunnene er at
kartleggingen med Doloplus-2 tilsa at to tredjedeler av utvalget hadde smerte. Se
tabell 2 for informasjon om forekomsten av smerte og bruken av smertestillende
legemidler.

Analyse

Etikk

Resultat



https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/rostad_tabell_1_ny.png?itok=ZD7i6I2O
https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2020-04/rostad_tabell_2.png?itok=oGk1KngF


I tabell 3 presenterer vi forskjellen mellom smertegruppen og ikke-smertegruppen
med tanke på kliniske og demogra�ske variabler. Et annet hovedfunn er at
gjennomsnittsskåren for NPS og livskvalitet (høyere skår indikerer lavere
livskvalitet) er høyere i smertegruppen enn ikke-smertegruppen. Vi fant en
sammenheng mellom smerte og høyere hjelpebehov i p-ADL og forekomsten av
depressive symptomer.

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2020-04/rostad_tabell_3.png?itok=QdL4KPFQ


Forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere med langtkommen demens var
høy. To av tre beboere ble vurdert til å ha smerte. Dette er ikke noe nytt, og det
samsvarer med tidligere forskning fra norske sykehjem som har undersøkt
forekomsten av smerte hos personer med langtkommen demens på sykehjem (4).

Resultatet viser at en tredjedel av beboerne som ble vurdert til å ha smerte, ikke
�kk smertestillende på fast basis. Det betyr ikke at beboerne ikke �kk noen
smertelindring, for de kan ha fått smertestillende legemidler ved behov, eller det
kan ha blitt iverksatt ikke-medikamentelle tiltak. Det er også interessant å merke
seg at to tredjedeler av beboerne som ble vurdert til å ha smerte, �kk
smertestillende fast.

Selv om en person får smertestillende legemidler på fast basis, er det ingen
selvfølge at behandlingen er tilfredsstillende. At så mange blir vurdert til å ha
smerte til tross for at de bruker smertestillende legemidler fast, kan være en
indikasjon på akkurat det – at smertelindringen var utilstrekkelig.

Våre resultater viser at smertegruppen har høyere gjennomsnittskår for NPS
sammenliknet med ikke-smertegruppen, og at det er sammenheng mellom det å ha
smerte og høyere hjelpebehov i p-ADL og høyere forekomst av depressive
symptomer. Økt hjelpebehov i p-ADL er et av kriteriene for diagnostisering av
demens (28) og er en av de vanligste årsakene til at personer med demens �ytter
fra hjem til sykehjem (29).

Videre er nevropsykiatriske, derav depressive symptomer, hyppig forkommende
blant eldre sykehjemsbeboere med demens (30, 31). Derfor var det rimelig å anta at
mange i vårt utvalg ville ha behov for hjelp for å ivareta grunnleggende p-ADL
og/eller ha nevropsykiatriske og depressive symptomer, uavhengig av om de har
smerte eller ikke.

Likevel fant vi at smertegruppen hadde betydelig større belastning knyttet til
fysiske og psykiske symptomer og helseutfordringer sammenliknet med ikke-
smertegruppen. Våre resultater, med støtte i tidligere forskning (10, 11, 13),
indikerer dermed at smerte henger sammen med økt byrde av NPS og depressive
symptomer og høyere hjelpebehov i p-ADL.

Diskusjon

«Forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere med
langtkommen demens var høy.»

Smertegruppen hadde lavere livskvalitet



Dette funnet er av betydning for et annet viktig funn i denne studien: at
smertegruppen har lavere livskvalitet sammenliknet med ikke-smertegruppen. En
tidligere studie viste at smerte har en direkte e�ekt på livskvaliteten til
sykehjemsbeboere med langtkommen demens, men at sammenhengen mellom
smerte og livskvalitet delvis forklares gjennom NPS, depressive symptomer og p-
ADL (15).

At smertegruppen har lavere livskvalitet sammenliknet med ikke-smertegruppen,
kan da muligens forklares av den observerte forskjellen i NPS, depressive
symptomer og hjelpebehov i p-ADL, og ikke kun av smerte i seg selv.

Det var ingen forskjell på gruppene når det gjelder fast bruk av psykoleptiske eller
smertestillende legemidler, eller i gjennomsnittlig dose smertestillende legemidler
(mg/døgn), verken for paracetamol eller orale mor�nekvivalenter. En mulig
forklaring kan være at psykoleptika, særlig antidepressiver, er hyppig anvendt blant
beboere med demens (32).

Det samme gjelder for paracetamol (33). I tillegg har bruken av smertestillende
legemidler, hovedsakelig paracetamol og sterke opioider, økt kraftig blant eldre fra
tidlig på 2000-tallet og frem mot i dag (33).

Tidligere forskning har vist at demogra�ske variabler som kjønn og alder er av
betydning for smerte (7, 9), men i vårt utvalgt var det ingen forskjell i alder mellom
smertegruppen og ikke-smertegruppen, ei heller var det en sammenheng mellom
smerte og kjønn. Vi fant heller ingen sammenheng mellom smerte og somatisk
helse.

Flertallet av beboerne med smerte ble faktisk vurdert til å ha utmerket til god
somatisk helse – de hadde ingen eller kun én ustabil somatisk sykdomstilstand,
brukte �re eller færre medikamenter og fremsto som friske eller kun litt
sykdomspreget (27).

Vi fant heller ingen statistisk signi�kant forskjell mellom beboerne med og uten
smerte for gjennomsnittlig agitasjonsskår. Resultater fra tidligere forskning på
sammenhengen mellom smerte og agitasjon hos personer med demens er
inkonsekvent.

Lik bruk av legemidler

Ingen sammenheng mellom smerte og alder, kjønn eller somatisk helse

«Vi fant ingen sammenheng mellom smerte og somatisk
helse.»



Habiger og medarbeidere gjennomførte en klusterrandomisert, kontrollert studie
og fant at smertebehandling førte til redusert agitasjonsskår, som indikerer at
smerte er den underliggende årsaken til agitasjon (12).

Imidlertid fant ikke blant andre Sampson og medarbeidere noen sammenheng
mellom smerte og agitasjon i sine longitudinelle studier (34). I tillegg er agitasjon
et sammensatt begrep som inneholder et bredt spekter av faktorer, og det kan være
at noen av spørsmålene i CMAI er sterkere assosiert med smerte enn andre (34).

En av studiens styrker er at vi anvendte anerkjente, validerte og reliable
kartleggingsinstrumenter. Samtidig er smerte en subjektiv opplevelse. Derfor er det
viktig å erkjenne at bruken av kartleggingsinstrumenter som er basert på
observasjon av atferd og ikke beboernes selvrapport, kan være utilstrekkelige og til
og med medføre en feilaktig fremstilling av beboernes smerteopplevelse.

Likevel er det, så langt, ingen annen veletablert vurderingsmetode som fremstår
som bedre enn observasjonstilnærmingen som er brukt i denne studien. En annen
begrensing er at grenseverdien (Doloplus-2 ≥5) som ble brukt til å dele utvalget inn
i smertegruppen og ikke-smertegruppen, ikke er validert – den er kun basert på
instrumentutviklernes kliniske erfaring.

Det er også en begrensning at �ere av de observasjonsbaserte
kartleggingsinstrumentene vi brukte, har overlappende spørsmål. Overlappende
atferdsmessige uttrykk observert for blant annet smerte, depressive symptomer og
demens gjør det vanskelig for helsepersonell å skille mellom disse symptomene i
klinisk praksis.

En annen svakhet er at vi ikke kan gi et komplett bilde av smertelindringen gitt til
beboerne da vi ikke har data om smertestillende legemidler administrert ved behov
eller ikke-medikamentelle tiltak mot smerte.

Det er en styrke at utvalgets demogra�ske karakteristika er sammenliknbare med
tilsvarende større norske studier på feltet. Overføringsverdien av funnene i denne
studien til beboere ved andre sykehjem må vurderes i lys av begrensningen i
utvalget, som kun er representert av 112 beboerne fra 16 sykehjem på Østlandet.

At dataene som ble analysert, kun var fra ett tidspunkt, begrenser oss fra å kunne
kommentere på årsakssammenheng. Selv om vi fant statistisk signi�kante
forskjeller mellom smertegruppen og ikke-smertegruppen, er ikke det
ensbetydende med at det er vesentlig forskjell på gruppene klinisk sett.

Styrker og begrensninger



Smerte er et hyppig forekommende problem hos sykehjemsbeboere med
langtkommen demens. Vår studie indikerer at belastningen av nevropsykiatriske og
depressive symptomer øker ved smerte. I tillegg reduseres beboerens p-ADL-
funksjon og livskvalitet når beboeren har smerte. Derfor er gjenkjennelse av smerte
og e�ektiv smertebehandling en viktig oppgave for helsepersonell fordi
sykehjemsbeboeren med smerte har mer belastende symptomer og helseproblemer
sammenliknet med beboeren uten smerter.

Systematisk kartlegging av sykehjemsbeboere med langtkommen demens er
avgjørende fordi det kan gi helsepersonell føringer for videre observasjoner og
vurderinger og hjelpe til med å identi�sere hvilke beboere som har behov for tiltak.

Longitudinelle studier av sykehjemsbeboere med smerte vil gi viktig informasjon
om hvordan smerte over tid påvirker p-ADL, depressive symptomer, NPS og
livskvalitet. Det kan bidra til å utforme mer e�ektive tiltak og samtidig unngå
unødige eller skadelige tiltak, som igjen skaper et potensial for mer hensiktsmessig
bruk av knappe ressurser.

Et annen interessant område for videre forskning kan være å undersøke
symptomknipper – tre eller �ere samtidige symptomer som er relaterte, men ikke
nødvendigvis av samme bakenforliggende årsak.

Som resultatet i vår studie indikerer, har ikke sykehjemsbeboeren med
langtkommen demens og smerte ett enkelt symptom eller helseproblem, men i
stedet et komplekst lidelsesbilde med mange sykdommer og symptomer i tillegg til
redusert evne til å kommunisere verbalt.

Vår studie indikerer at smerte hos eldre sykehjemsbeboere med langtkommen
demens er et utbredt problem som har innvirkning på fysiske og psykiske
symptomer og andre helseutfordringer. Våre resultater viser at sykehjemsbeboere
med langtkommen demens og smerter har høyere gjennomsnittsskår for NPS
sammenliknet med beboerne uten smerter, og at det er sammenheng mellom det å
ha smerte og hjelpebehov i p-ADL, og forekomsten av depressive symptomer.

Implikasjoner

«Systematisk kartlegging av sykehjemsbeboere med
langtkommen demens er avgjørende fordi det kan gi
helsepersonell føringer for videre observasjoner og
vurderinger.»

Konklusjon



I tillegg indikerer våre funn at sykehjemsbeboere med langtkommen demens og
smerter har lavere livskvalitet enn beboerne uten smerter. Systematisk kartlegging
av smerte og andre symptomer og helseproblemer hos sykehjemsbeboere med
langtkommen demens er derfor en viktig oppgave for helsepersonell, og et etisk og
faglig ansvar som kan bidra til mer e�ektiv og riktig behandling, pleie og omsorg.

Vi opplyser om at Hanne Marie Rostad er assisterende redaktør i Sykepleien Forskning.
Artikkelen ble godkjent før hun ble assisterende redaktør.
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FAGUTVIKLING

En videreutviklet veiledningsmetode kan gjøre det
tydeligere for studentene hva som forventes av en
prosjektbeskrivelse for masteroppgaven i helsefag.

Veiledning Mastergrad

Veiledning av
masterstudenter kan
forbedres ved å bruke en
strukturert metode

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/reseptregisteret-2013_2017-temadel-om-legemidler-og-eldre.pdf
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https://sykepleien.no/search?search_keys=Mastergrad


Innen helsefag er veiledning en kjent form for læring (1). Å veilede barn,
ungdommer, foreldre, pasienter, brukere og pårørende er en vesentlig del av den
praktiske yrkesutøvelsen i helsesykepleie og psykisk helsearbeid.

Ved masterprogrammene i helsesykepleie og psykisk helsearbeid ved UiT Norges
arktiske universitet (UiT) er veiledning et tema gjennom hele utdanningsløpet.
Veiledning handler om å bidra til økt re�eksjon. Det �nnes �ere måter å de�nere
begrepet på.

Veiledning i høyere utdanning kan forstås som en sammenheng der studenten får
formulert, diskutert og begrepsfestet sin kunnskap og forståelse (2). Veiledning
som metode kan de�neres som en formell, relasjonell og pedagogisk prosess.
Hensikten er å styrke mestringskompetansen gjennom dialog basert på kunnskap
og humanistiske verdier (3).

Tveiten (3) har utviklet en veiledningsmetode med utgangspunkt i �re
re�eksjonsnivåer. Denne veiledningsmetoden har tidligere blitt brukt i individuell
eller gruppebasert praksisveiledning i helsesykepleie og psykisk helsearbeid ved
UiT. Metoden blir også brukt i utvikling av veiledningskompetanse hos
praksisveiledere.

I denne artikkelen presenterer vi vår videreutvikling av Tveitens (3) metode.
Hensikten med den videreutviklede veiledningsmetoden var å lage en systematisk
metode for veiledning av studenter som utvikler prosjektbeskrivelse i
studieretningene master i helsesykepleie og master i psykisk helsearbeid ved UiT.

Trass i at faglærere har lang erfaring med å veilede masterstudenter i utvikling av
prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, har vi hittil ikke tatt i bruk en strukturert
veiledningsmetode.

Forfatterne av denne artikkelen har �ere års erfaring med å veilede studenter på
mastergradsnivå i praksis. Den videreutviklede veiledningsmetoden er basert på vår
erfaring og faglige kunnskap. I veiledningsmetoden er de re�ekterende
spørsmålene konstruert for å aktivisere studentenes forkunnskaper.

Slik kan kunnskapsgrunnlaget danne utgangspunkt for re�eksjoner og videre læring
samt gi studentene muligheter til å konstruere ny forståelse og nye begreper på en
meningsfull måte.

Veiledningsspørsmålene skal utfordre studentene til å bygge videre på sin
fagkunnskap og kunnskap om vitenskapelig metode i tillegg til å bli bevisst på og
kunne anvende faglige begreper i utviklingen av en prosjektbeskrivelse.

Veiledningsmetoden skal utfordre studentene



Tveitens (3) veiledningsmetode er utformet i et deskriptivt, dialogisk, kritisk og
etisk re�eksjonsnivå. I vår videreutviklede metode er spørsmålene utformet med
utgangspunkt i disse nivåene samt læringsutbyttene tilknyttet utvikling av en
prosjektbeskrivelse til masteroppgaven.

Læringsutbyttene i prosjektbeskrivelsen innebærer inngående og avansert
kunnskap om forskningsdesign, forskningsetikk og datahåndtering (4).
Veiledningsspørsmålene i metoden har som hensikt å strukturere veiledningen med
de faglige kravene i henhold til læringsutbyttene.

Pilotgjennomføringen av veiledningsmetoden førte til justeringer der vi tilpasset
spørsmålene ytterligere. Vi la også til spørsmål for avslutning av
veiledningssamtalen for å gi studentene mulighet til å re�ektere over veiledningens
læringsutbytte samt konkretisere videre plan for prosjektbeskrivelsen.

Studentene tilknyttet våre masterprogrammer hadde krav på to timers individuell
veiledning i utvikling av prosjektbeskrivelsen (4). I henhold til
smittevernrestriksjoner (5) anvendte vi veiledningsmetoden gjennom
kommunikasjonsverktøyet Zoom.

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2021-12/fjelldal_fig1_ny.png?itok=0KFBz2V0


Vi brukte den videreutviklede veiledningsmetoden (�gur 1) på studenter i
utviklingen av prosjektbeskrivelsen. Faglæreren avgjorde hvilke spørsmål som var
relevante. Det viktigste var at nivåene dannet en form for struktur i
veiledningssamtalen.

Veiledningsspørsmålene ga oversikt over studentenes skriveprosess samt god
studentaktivitet ved dialog og re�eksjoner mellom faglæreren og studenten.

Ved å bruke første spørsmål i nivå 1, «Hvor er du i prosessen med å utvikle
prosjektbeskrivelsen nå?», �kk vi raskt kartlagt den enkelte studentens oppfattelse
av seg selv i sin skriveprosess. Svaret på det første spørsmålet ga utgangspunkt for
den videre veiledningen og bruk av veiledningsspørsmålene.

Her hadde noen studenter for eksempel kommet i gang med å utvikle en idé for sitt
prosjekt, og veiledningen forble i «deskriptivt» nivå (nivå 1). Andre studenter
beskrev at de var kommet godt i gang med skriveprosessen. For disse studentene
ble det naturlig å gå videre til veiledningsspørsmålene i «kritisk» (nivå 3) og «etisk»
nivå (nivå 4).

Ved avslutningen av veiledningstimen opplevde vi at det var hensiktsmessig å bruke
et av veiledningsspørsmålene i kategori 5 «avslutning». Spørsmålene konkretiserte
studentens videre plan for prosjektbeskrivelsen.

Videre �kk vi som faglærere en avklaring på hvordan studentene hadde opplevd
veiledningen. Det var derimot utfordrende å tolke nonverbale nyanser, som at vi
ikke så hele kroppsspråket til studentene, men kun ansiktet ved den digitale
gjennomføringen av veiledningen.

Dialog er hovedformen i veiledningsmetoden. Den pedagogiske prosessen handler
om læring og kan ligge i både veiledningsspørsmålene og re�eksiviteten som
oppstår når studenten og faglæreren har dialog.

Vi har ikke evaluert bruken av veiledningsmetoden med studentene. Vi opplevde
derimot at studentene var aktive, og at vi som faglærere hadde dialog med
utgangspunkt i veiledningsspørsmålene fra de ulike nivåene.

Veiledningsmetoden ga en struktur for samtalen

«Vi opplevde at veiledningsspørsmålene konkretiserte
studentens videre plan for prosjektbeskrivelsen.»

Studentene var aktive i veiledningen



Studentenes aktivitet kan skyldes veiledningsspørsmålene i metoden, men også at
dette var veiledning på en eksamen som studentene ønsket å prestere godt på.

Kjennetegnene på dialog i veiledning kom i hovedsak til uttrykk i våre
studentveiledninger i form av re�eksivitet, synkronisering, turtaking, respekt og
lytting (3).

Disse kjennetegnene kan ha ført til at studentene opplevde mestring gjennom å
utvikle sin egen prosjektbeskrivelse. Mestring hos studenter i skriveprosessen kan
øke deres vilje og evne til å fullføre prosessen (6).

Spørsmålene i den videreutviklede veiledningsmetoden bidro til re�eksivitet og
diskusjon. Det er tegn på en god utviklings- og læringsprosess (2). Når vi som
faglærere stiller veiledningsspørsmål, kan det føre til at studenten må
sammenholde og avveie sin egen forståelse.

Kunnskapstilegnelse er et grunnleggende dialogisk fenomen (2). Spørsmålene i den
videreutviklede veiledningsmetoden kan utfordre studentene til å re�ektere i
henhold til sin egen kunnskap. Studentenes aktivitet i veiledningen kan forstås som
en sentral faktor i deres personlige og faglige utvikling (7).

Den relasjonelle delen av veiledningen er viktig for at studenter skal kunne oppleve
mestring. Firing, Klomsten og Moen (6) har vist at veiledningsmøter som ga
studenten en opplevelse av mestring, ble ansett som en god veiledningstilnærming.

Slike veiledningsmøter innebærer at veilederen både har høy akademisk og
personlig kompetanse. Akademisk kompetanse er en forutsetning for å
imøtekomme studentens faglige potensial, men personlig kompetanse i
veiledningen anses som en forutsetning for utspring og videreutvikling av
studentens faglige kompetanse og en god relasjon (6).

Veiledningsmetoden har en akademisk tilnærming, men den har også spørsmål som
knyttes til hvor studenten er i prosessen. Slike veiledningsspørsmål kan forstås
som både en faglig og en personlig tilnærming.

«Spørsmålene i den videreutviklede veiledningsmetoden
bidro til re�eksivitet og diskusjon.»

Veilederen må ha akademisk og personlig kompetanse



Ved å bruke veiledningsspørsmålene �kk studentene mulighet til å re�ektere over
veiledningens læringsutbytte samt konkretisere den videre planen for å utarbeide
prosjektbeskrivelsen sin.

Siden veiledningen foregikk over Zoom, så vi bare ansiktene til hverandre. Et
talespråk utfyller ikke hele kroppsspråket. Nonverbalt kroppsspråk innebærer blant
annet uttrykk gjennom kroppen, hvordan man sitter, og ansiktsuttrykk.

Med digitale kommunikasjonsverktøy opplevde vi at det var krevende å tolke
nonverbale nyanser, for eksempel kroppsspråket til studenten. Fra tidligere erfaring
med veiledning i fysiske rom er vi vant til å sette ord på hva som uttrykkes gjennom
kroppsspråket, og kan forstås som aktiv lytting. Aktiv lytting er en sentral del i
veiledning, som innebærer at den som veileder, også nonverbalt viser at den lytter
(3).

Vi bør være bevisst på at læringsplattformen kan påvirke den relasjonelle delen av
veiledningen (2). Til tross for utfordringer knyttet til tolkning av nonverbalt
kroppsspråk opplevde vi god studentaktivitet ved at de svarte inngående på
veiledningsspørsmålene.

Det er viktig å presisere at faglærere i høyere utdanning ofte har erfaring med å
veilede studenter som er tilknyttet sine fag. Den videreutviklede
veiledningsmetoden er ment som et hjelpemiddel for veiledere som ønsker en
strukturert metode for hva som forventes av masterstudenter som utvikler en
prosjektbeskrivelse i helsefag.

Vi kan selvsagt ikke trekke noen konklusjoner med hensyn til om den
videreutviklede veiledningsmetoden fungerer godt for studentenes læringsprosess i
utformingen av prosjektbeskrivelsen i et masterprogram.

Vi har imidlertid gjort oss interessante erfaringer med studenter som har stått fast,
og som gjennom åpne spørsmål og støtte på sitt eget re�ekterende vis klart å �nne
veien selv. Dette er hovedmålsettingen med veiledningsprosessen. På bakgrunn av
våre erfaringer er det ønskelig å videreføre metoden vår også i arbeidet med
masteroppgaven.

«Med digitale kommunikasjonsverktøy opplevde vi at det
var krevende å tolke nonverbale nyanser, for eksempel
kroppsspråket til studenten.»
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