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Sammendrag 

I Norge var det 101 000 personer med demens i 2020. 

Omtrent 15 % av personer over 70 år har demens. 

Vanlige symptomer ved demens er svekket hukom-

melse, konsentrasjonsvansker, nedsatt orienterings-

evne, nedsatt planleggingsevne, språkvansker og ned-

satt funksjon i hverdagen. Demens kan også føre til 

endring i atferd, psykologiske symptomer og person-

lighet. 

 

På oppdrag fra Helsedirektoratet lager vi en systema-

tisk oversikt over systematiske oversikter om effekten 

av psykososiale tiltak for personer med demens. Vi 

gjennomfører et systematisk litteratursøk etter syste-

matiske oversikter som har oppsummert effekten av 

psykososiale tiltak rettet mot 

• kognitiv funksjonsevne og bedre livskvalitet 

• atferdsmessige og psykologiske symptomer 

 

Relevante psykososiale tiltak inkluderer kognitiv te-

rapi, kognitiv stimulering, kognitiv trening og rehabili-

tering, musikkterapi, endringsterapi, sansestimulering, 

dyreassisterte tiltak, brukerskoler og demensskoler og 

multikomponent tiltak. 

 

To personer leser uavhengig av hverandre tittel og 

sammendrag i innhentede referanser. To personer 

vurdere deretter mulig relevante oversikter i fulltekst. 

I begge trinn bruker vi våre forhåndsdefinerte inklu-

sjonskriterier. Vi vurderer kvaliteten på de inkluderte 

systematiske oversiktene ved AMSTAR-2. Vi baserer 

oss på den nyeste oversikten av høy kvalitet og vi vur-

derer vår tillit til resultatene ved hjelp av GRADE der-

som det ikke allerede er utført.  
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Summary  

 

In 2020, 101 000 persons with dementia were regis-

tered in Norway, and about 15% of persons above 70 

years were affected. Common symptoms of dementia 

are impaired memory, difficulty concentrating, im-

paired orienteering ability, language difficulty and im-

paired function in everyday life. Dementia may also af-

fect behaviour, psychological symptoms and personal-

ity traits. 

 

On commission from the Norwegian Directorate of 

Health, we are conducting a systematic review of sys-

tematic reviews on the effect of psychosocial interven-

tions for people with dementia. We conduct systematic 

searches for systematic reviews that have summarised 

the effect of psychosocial interventions intended to im-

prove: 

• Cognitive function and quality of life 

• Behavioural and psychological symptoms 

 

Relevant psychosocial interventions include cognitive 

therapy, cognitive stimulation therapy, cognitive train-

ing and rehabilitation, music therapy, sensory stimula-

tion, animal assisted therapy, psycho education and 

person-focused models. 

 

Identified references are evaluated by two persons in-

dependently. Titles and abstracts and then full text of 

relevant reviews are assessed according to our pre-de-

fined inclusion criteria. We assess quality of included 

reviews using AMSTAR-2. We use the newest review of 

high quality and assess our confidence in the results 

using GRADE if it has not already been considered. 
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Oppdrag 

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i mai 2022 i oppdrag av Helsedirektoratet å oppdatere 

en systematisk kunnskapsoppsummering over systematiske oversikter som omhandler 

psykologiske tiltak for personer med demens (1). Samtidig er det et ønske om at vi end-

rer noe med tanke på hvilke tiltak som inkluderes. Formålet med denne systematiske 

oversikten over systematiske oversikter er at den skal gi en oppdatering av tilgjenge-

lige systematiske oversikter som har vurdert forskning på effekten av forskjellige psy-

kososiale tiltak for personer med demens. Denne systematiske oversikten over syste-

matiske oversikter skal brukes ved oppdatering av nasjonal faglig retningslinje om de-

mens. 



 

 

Innledning 

Hva er demens? 

Demens er et syndrom som følger ved sykdom eller skader i hjernen (2). Den kjenne-

tegnes ved forandringer i kognisjon, atferd og psykiske symptomer. Kognisjon omhand-

ler blant annet bevissthet, oppmerksomhet, oppfatning, tenking, språk, hukommelse og 

kommunikasjon, mens atferd er handlinger (hovedsakelig viljestyrte). Tilstanden påvir-

ker dagliglivets aktiviteter, som utover i forløpet av lidelsen innebærer at personen 

med demens har behov for hjelp hele døgnet (3). Personer som utvikler demens opple-

ver ofte at det er vanskelig at den kognitive funksjonen reduseres. De kan oppleve for-

virring og det er ikke uvanlig at personer med demens også utvikler angst og depre-

sjon, eller preges av sinne og aggresjon. Et demensforløp varer gjennomsnittlig 8–10 år 

fra sykdomsstart til død, men hos noen kan det gå mye raskere og hos andre igjen mye 

saktere.  

 

Demensdiagnosen fastsettes når kriteriene for demenssykdom i det internasjonale 

klassifikasjonssystemet for sykdom (ICD-10) er til stede. I Helsedirektoratets retnings-

linje fra 2017 (2) oppsummeres kriteriene slik: 

1. Hukommelsen må være betydelig dårligere enn hva den var tidligere i livet, og 

spesielt gjelder dette hukommelsen for informasjon og egenopplevde hendelser 

i nær fortid. Unntak kan være sjeldnere demenssykdommer, slik som fronto-

temporal demens, der hukommelsessvikt sjelden er fremtredende i tidlige sta-

dier av demenssykdommen. 

2. Minst én annen kognitiv funksjon, for eksempel orienteringsevne i tid eller sted, 

språklig kommunikasjonsevne, logisk resonneringsevne, planleggingsevne 

og/eller vurderingsevne må være redusert sammenlignet med tidligere. 

3. Hukommelsen og den øvrige intellektuelle svikten må være så redusert at man 

ikke lenger klarer å fungere i vante omgivelser og utføre dagligdagse oppgaver 

slik man gjorde tidligere. 

4. Atferden, eller væremåten, må være forandret. Man kan for eksempel bli mer 

passiv, tiltaksløs, irritert, bli fortere sint eller bli mistenksom for å nevne noen 

typiske atferdsendringer. 

5. For å kunne skille demenssyndromet fra delirium, som er et annet syndrom 

som kan oppstå raskt i forbindelse med en alvorlig somatisk sykdom eller lege-

middelpåvirkning, må symptomene beskrevet under 1-4 ha vedvart over tid i 

minst 6 måneder. 



 

 

6. I ICD-10 er det også lagt vekt på at pasienten må ha normal bevissthet for at de-

mensbegrepet skal kunne anvendes. Denne betingelsen er nok ikke alltid til 

stede ved alvorlig grad av demens. 

 

Demens utgjorde 9,8 prosent av alle registrerte dødsårsaker i 2019 (4). Forekomst av 

demens øker med alder, og demens er mer utbredt blant kvinner enn menn. Den mest 

utbredte typen av demens er Alzheimers sykdom (57 %). De andre typene av demens er 

vaskulær demens (10 %), blandet demens (9 %), demens med lewylegemer og Parkinsons 

sykdom med demens (4 %) og frontotemporal demens (2 %). En relativt stor andel blir 

klassifisert med uspesifisert demens (17 %) (3). 

 

Personer med demens utgjør en stor brukergruppe i omsorgstjenesten. Om lag 80 % av 

alle beboere i sykehjem har en demenslidelse. Over halvparten av personer med de-

mens bor hjemme med hjelp fra sine nærmeste pårørende, men denne gruppen har ofte 

også behov for ulike typer hjemmehjelp.  

 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse rapporterte i 2020 at 101 000 perso-

ner i Norge har demens (3). Dette tallet ble beregnet å øke til 235 000 i år 2050 og til 

380 000 personer innen år 2100. Disse tallene gir et viktig grunnlag for å beregne tje-

nestebehov i tiden framover, og synliggjør behovet for tiltak for personer med demens. 

Pasienter med alvorlig atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD), 

oppleves ofte som utfordrende pasienter, og krever gjerne mye ressurser fra både på-

rørende og helse- og omsorgspersonell. Psykososiale tiltak kan ha stor betydning for 

personer med demens, og det er derfor viktig å undersøke effekten av slike tiltak. 

 

Psykososiale tiltak for personer med demens 

Helsedirektoratet anbefaler at kommune eller andre som er ansvarlige for demensom-

sorgen skal tilby miljømessige og psykososiale tiltak basert på personsentrert omsorg 

ved forekomst av atferdsmessige og psykologiske symptomer som agitasjon, aggresjon 

og psykose ved demens (5). Personsentrert omsorg handler om å ta utgangspunkt i den 

enkelte person med demens og utforme behandlingen etter det. I praksis betyr det at to 

personer med demens kan få veldig ulike former for behandling. Dels fordi at de har 

ulike interesser, vaner og omgivelser. Og dels fordi de har ulik grad av demens (6). 

 

Psykososiale tiltak er sammensatte tiltak som har som mål å støtte og gi råd til perso-

ner med ulike utfordringer knyttet til blant annet mental helse, som demens. Det er 

ikke mulig å kurere demens, men god behandling kan forsinke sykdom og symptomer 

(6). God behandling kan hjelpe personer med demens til å mestre hverdagen best mulig 

med de funksjonsnedsettelsene de måtte ha, og kan bidra til at demenspasienter kan 

klare seg selv lenger. Effektive tiltak kan ha stor betydning for livskvaliteten til både 

personer med demens og deres pårørende (6).  

 

Ulike former for psykososiale tiltak er samtaleterapi, herunder psykologiske terapifor-

mer. Det kan også omfatte tiltak rettet mot familien for å gi opplæring om demens, 

mestringsstrategier og hvordan man kan avdekke forverring av demenstilstanden (7). 



 

 

 

De vanligste psykologiske tiltak for psykiske problemer som depresjon og angst er 

ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kognitiv atferdsterapi og atferdsaktivering 

som rådgiving og psykodynamiske terapier. Andre terapiformer omfatter blant annet 

dialektisk atferdsterapi, løsningsfokusert terapi og rådgiving.  

 

Psykologiske terapiformer er forankret i psykologiske teorier og modeller og behand-

lingen kan være utført av helsepersonell som psykiatere, psykologer, andre leger, syke-

pleiere, sosionomer eller annet helsepersonell med spesialisert opplæring. Psykolo-

giske tilnærminger til behandling kan ha som mål å støtte personene med å leve med 

demens og håndtere ulike symptomer på demens eller stimulere kognitive funksjoner 

ved å stimulere sanser ved å bruke bilder og musikk (1).  

 

Hvorfor det er viktig å utføre denne kunnskapsoppsummeringen 

Kunnskapsgrunnlaget om effekten av ikke-medikamentelle tiltak for personer med de-

mens ble systematisk gjennomgått for effekten av psykologiske tiltak (1) og for fysisk 

aktivitet og omsorgstiltak (8) i 2014. Hovedtrekk i konklusjonen i begge disse oppsum-

meringene var at det manglet systematiske oversikter for mange av de mye brukte til-

takene og for mange av de viktige utfallene. 

 

Fordi vi stadig lever lenger blir det stadig flere personer som lever med demens. Effek-

tive tiltak som gjør at personer med demens kan klare seg selv lenger vil ha stor betyd-

ning for den enkelte som rammes, men kan også bety mye for pårørende, helse- og om-

sorgspersonell og for samfunnet fordi slike tiltak kan utsette behov for heltids pleie og 

omsorg. Det er derfor behov for å oppsummere og vurdere effekt av psykososiale tiltak 

for personer med demens. 

 

Helsedirektoratet skal oppdatere nasjonal faglig retningslinje om demens og har bestilt 

en oppdatert systematisk oversikt over systematiske oversikter om effekten av psyko-

sosiale tiltak for personer med demens.  

 

Mål og problemstilling  

Hensikten med denne systematiske oversikten over systematiske oversikter er å un-

dersøke effekter av psykososiale tiltak for personer med demens.   



 

 

Metode 

Vi lager en systematisk oversikt over systematiske oversikter om effekten av psykoso-

siale tiltak for personer med demens. Vi følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttets 

metodehåndbok «Slik oppsummerer vi forskning» (9) og Cochrane Handbook (10). 

 

Inklusjonskriterier 

Vi benytter følgende inklusjonskriterier: 

 

 Populasjon Personer med demens (ICD 10 definisjoner) 

 

Intervensjon 

(Psykososiale 

tiltak) 

Kognitiv terapi, kognitiv stimulering, kognitiv rehabilitering og 

kognitiv trening 

Sansestimulering 

Brukerskoler og demensskoler 

Musikkterapi 

Dyreassisterte tiltak 

Multikomponent tiltak bestående av flere tiltak hvorav minst ett 

av tiltakene er inkludert i tiltakslisten over* 

 

Sammenligning Ingen tiltak eller annet tiltak inklusive annet psykososialt tiltak 

 

Utfall Nevropsykiatriske symptomer slik som aggresjon, fysisk og ver-

bal uro (agitasjon), depresjon, angst, apati og psykosesymptomer 

(vrangforestillinger og hallusinasjoner), manglende hemninger, 

alvorlig atferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) og 

utfordrende atferd 

Kognisjon (for eksempel mål på språk eller hukommelse)  

Livskvalitet 

Daglig funksjon og mestringsevne 

Heldøgnsomsorg (for eksempel utsettelse av flytting dit) 

 

Vi vil også inkludere livskvalitet og omsorgsbyrde hos pårørende 

 

Studiedesign Systematiske oversikter av høy-moderat kvalitet som vurdert 

ved hjelp av AMSTAR 2 sjekklisten 

 



 

 

Publikasjonsår 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 

 

Land/Kontekst Søk uten begrensninger, men kun systematiske oversikter med 

inklusjonskriter som tilsier at en studie utført i Norge og som 

også oppfyller de andre inklusjonskriteriene ville ha blitt inklu-

dert.  
 

Språk Dansk, engelsk, norsk og svensk 

 

* Dersom et multikomponenttiltak inneholder/inkluderer et psykososialt tiltak så vil vi inkludere det (selv om 

de også får tiltak som ikke faller inn under psykososiale definisjoner). Vi benytter brede og inkluderende tolk-

ninger av psykososiale tiltak faller inn under inklusjonskriteriene.  

 

Eksklusjonskriterier 

Vi ekskluderer ikke-systematiske oversikter og systematiske oversikter av lav eller 

kritisk lav kvalitet. Oversikter publisert før 2018 ekskluderes fordi disse oversiktene 

ikke omtaler/inkluderer den nyeste forskningen. Vi ekskluderer oversikter med et 

geografisk perspektiv som tilsier at en studie utført i Norge ikke ville ha blitt inkludert, 

for eksempel med søkelys på lav- og middelinntektsland. Da vil også oversikter med et 

nasjonalt perspektiv som kun inkluderer studier som er utført i eget land (ikke Norge) 

bli ekskludert. 

 

Litteratursøk 

Søk i databaser 

Bibliotekar Gyri Hval utarbeider en søkestrategi i samarbeid med prosjektgruppen og 

utfører søkene. Søket inneholder relevante kontrollerte emneord (f.eks. Medical Sub-

ject Headings), tekstord (ord i tittel og sammendrag), og avgrensninger som gjenspeiler 

inklusjonskriteriene. En annen bibliotekar (Martin Smådal Larsen) fagfellevurderer 

søkestrategien. Søket avsluttes etter planen i løpet av juni 2022 og inkluderer søk i føl-

gende databaser: 

• Cochrane Database of Systematic Reviews 

• Epistemonikos 

• PsycINFO 

• MEDLINE 

• Embase 

 

Vi sjekker også referanselisten i de oversiktene som vi inkluderer og andre relevante 

publikasjoner. 

 

Utvelging av studier 

To prosjektmedarbeidere (Vigdis Underland, Jon-Vidar Gaustad, Gyri Hval og Gunn 

Vist) gjør uavhengige vurderinger («screening») av titler og sammendrag fra litteratur-



 

 

søket opp mot inklusjonskriteriene. Vi piloterer screeningen for å sikre at prosjektmed-

arbeiderne har en felles forståelse av inklusjonskriteriene. Studiene som vi er enige om 

at er relevante innhenter vi i fulltekst. To prosjektmedarbeidere gjør deretter uavheng-

ige vurderinger av fulltekstene opp mot inklusjonskriteriene. For at en oversikt skal 

vurderes som en systematisk oversikt må det være søkt i to eller flere databaser og for-

fatterne må ha vurdert risiko for skjevheter i de inkluderte studier. Uenighet om vurde-

ringene av titler og sammendrag og av fulltekster løser vi ved diskusjon eller ved å kon-

ferere med en tredje prosjektmedarbeider. Vi bruker det elektroniske verktøyet EPPI-

Reviewer (11) i utvelgelsesprosessen.  

 

I arbeidet med å vurdere titler og sammendrag benytter vi «priority screening» som er 

en rangeringsalgoritme i programvaren EPPI-Reviewer (11). Algoritmen læres opp av 

våre avgjørelser om inklusjon og eksklusjon av referanser på tittel- og sammendrags-

nivå. Referanser som algoritmen anser som mer relevante blir skjøvet frem i «køen». På 

denne måten kan vi få et raskere overblikk over hvor mange referanser som muligens 

treffer inklusjonskriteriene enn om vi leser referansene i tilfeldig rekkefølge. Ved en ty-

delig utflating av inklusjonskurven i programvaren endrer vi til at kun én prosjektmed-

arbeider vurderer de gjenstående referansene alene, og vi vil kunne vurdere å stoppe å 

screene manuelt basert på antakelsen om at de resterende referansene høyst sannsyn-

lig er irrelevante. 

 

Vurdering av kvaliteten på systematiske oversikter  

Vi vurderer kvaliteten av de inkluderte oversiktene ved AMSTAR-2 (12). To medarbei-

dere gjør disse vurderingene uavhengig av hverandre. Uenighet om vurderingene løser 

vi ved diskusjon eller ved å konferere med en tredje medarbeider. For å vurderes som 

høy kvalitet må det være maksimum en kritisk svakhet.  

 

Uthenting av data 

Én medarbeider henter ut data fra de inkluderte oversiktene og en annen kontrollerer 

dataene opp mot de aktuelle publikasjonene. Ved uenighet konfererer vi med en tredje 

prosjektmedarbeider.  

 

Vi henter ut følgende data fra de inkluderte studiene: full referanse, informasjon om po-

pulasjonen, beskrivelse av tiltaket som er gitt og sammenligning/kontrolltiltak og in-

formasjon om utfallsmålene. Vi piloterer datauthentingsskjemaet. Der resultatene er 

presentert separat for kvinner og menn i den systematiske oversikten, innhenter og 

presenterer vi også denne informasjonen. 

 

Presentasjon av resultatene 

Vi sorterer de inkluderte systematiske oversiktene i tre kategorier etter hvilken 

symptomgruppe de psykososiale tiltakene er rettet mot 



 

 

• kognitiv funksjonsevne og bedre livskvalitet 

• atferdsmessige og psykologiske symptomer 

 

Eventuelle tiltak som er rettet mot alle eller en kombinasjon av symptomgruppene vil 

sorteres i egne grupper. Der multikomponenttiltak er persontilpasset vil de presente-

res i egen gruppe. 

 

Innen hver kategori presenterer vi resultatene fra den nyeste systematiske oversikten 

av høyest kvalitet for hvert av tiltakene. 

 

Vurdering av tillit til resultatene 

Der forfatterne av de systematiske oversiktene har vurdert tilliten til resultatene base-

rer vi oss på deres vurderinger. Dersom de inkluderte systematiske oversiktene ikke 

inneholder vurdering av tilliten til resultatene, vurderer vi tilliten ved bruk av GRADE-

tilnærmingen (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evalua-

tion) (13) og det digitale verktøyet GRADEpro (14). Siden vi kun inkluderer systema-

tiske oversikter av høy kvalitet, så vil risiko for skjevheter i primærstudiene allerede 

være vurdert og beskrevet i oversiktene. Grad av tillit er en kontinuerlig størrelse, men 

er av praktiske hensyn delt inn i fire kategorier: høy, middels, lav, svært lav. Kategori-

ene defineres slik: 

 

Høy tillit ⨁⨁⨁⨁ 

 

Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den 

sanne effekten 

Middels tillit ⨁⨁⨁◯ 

 

Vi har middels tillit til effektestimatet: effektestimatet 

ligger sannsynligvis (trolig) nær den sanne effekten, 

men effektestimatet kan også være vesentlig ulik den 

sanne effekten. Vi bruker uttrykket trolig for å uttrykke 

vår tillit til resultatet. 

Lav tillit ⨁⨁◯◯ 

 

Vi har begrenset tillit til effektestimatet: den sanne ef-

fekten kan være vesentlig ulik effektestimatet. Vi bruker 

uttrykket muligens for å uttrykke vår tillit til resultatet. 

Svært lav tillit ⨁◯◯◯ 

 

Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær 

den sanne effekten. Vi bruker uttrykket uklart/usikkert 

for å uttrykke vår tillit til resultatet. 

 

Prosjektgruppen diskuterer og vurderer tilliten til resultatene sammen.  

 

Andre vurderinger 

Problemstillingen angår effekten av psykososiale tiltak for personer med demens. Si-

den det ikke er en del av oppdraget og følgelig heller ikke problemstillingen, vurderer 

vi ikke etiske, juridiske eller økonomiske konsekvenser ved tiltakene. Vi vurderer hel-

ler ikke aspekter som aksept, likeverd, organisatoriske følger eller andre konsekvenser 



 

 

av tiltakene. I en fremtidig beslutningsprosess vil det være viktig å vurdere slike aspek-

ter og konsekvenser av tiltakene samlet. 

 

Leveranser og publisering 

Hovedleveranse  

Hovedleveransen fra dette arbeidet er den systematiske oversikten over systematiske 

oversikter i rapportform. Rapporten er først og fremst utarbeidet for bruk av Helsedi-

rektoratet i arbeidet med oppdatering av nasjonale retningslinjer for personer med de-

mens, men skal også kunne leses av et bredt publikum. Vi skal skrive rapporten i et 

klart språk på norsk. Vi publiserer rapporten sammen med en nyhetssak på www.fhi.no 

to uker etter oversendelse til oppdragsgiver. Vi åpner også for å publisere hele eller de-

ler av rapportenes innhold som en eller flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter.  

  

Delleveranser  

Som delleveranser sender vi e-poster med informasjon til oppdragsgiver om  

• prosjektplanen med lenke når den er publisert 

• hvor mange referanser vi fant i litteratursøket når det er klart 

• hvor mange oversikter vi inkluderer i fulltekst når fulltekstvurderingen er klar 

• hvor mange oversikter av høy kvalitet når kvalitetsvurderingen er ferdig 

  

Vi legger ut godkjent prosjektplan på www.fhi.no sammen med en kort nettomtale av 

prosjektet.   

 

Fagfellevurdering av prosjektplan og rapport 

To eksterne fagfeller, Bjørn Lichtwarck (spesiallege) ved Alderspsykiatrisk avdeling 

ved Sykehuset Innlandet og Siren Eriksen (professor og fagsjef) ved Nasjonalt senter 

for aldring og helse, og én intern fagfelle ved Folkehelseinstituttet, Signe Flottorp 

(forskningssjef), vurderer prosjektplanen. 

 

Kontaktpunkt i ledelsen klarerer prosjektplan og prosjektrapport før fagfellevurding av 

de to eksterne og den interne fagfellen og før godkjenning av fagdirektør i klynge for 

vurdering av tiltak i område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet. 

 

Tidsplan 

Startdato:  20. mai 2022 

Leveringsfrist: 3. november 2022 

 



 

 

Trinn/delleveranse Fra dato Til dato 

Utvikling av prosjektplan 13. mai  

Litteratursøk Juni  

Utvelging av studier Juni & august  

Vurdering av risiko for skjevheter August  

Uthenting av data August-september  

Analyser Ikke relevant  

Vurdering av tillit til resultatene September  

Rapportutkast September  

Fagfellevurdering Oktober  

Godkjenning Oktober  

Oversendelse oppdragsgiver  3. november  

Publisering 2 uker senere  

 

 

Tiltak ved ev. forsinkelse 

Hvis det oppstår forhold som utgjør en risiko for at leveringsfristen ikke kan overhol-

des, som f.eks. uforutsett langtidsfravær blant prosjektmedarbeiderne, et større antall 

søketreff [>5000] eller inkluderte oversikter [> 15] enn rammene for prosjektet tillater 

å håndtere, eller andre forhold, vil ett eller flere av følgende tiltak være aktuelle:  

• Økt bemanning innenfor den avtalte rammen av månedsverk  

• Erstatte prosjektmedarbeidere ved fravær/sykdom  

• Ytterligere avgrensninger i inklusjonskriterier (etter avtale med oppdragsgiver)  

 

Relaterte prosjekter/publikasjoner/studier ved FHI 

Hestevik CH, Rosness, T, Holte H, Bjerk M. Demenslandsbyer og andre moderne bofor-

mer for personer med demens: en systematisk oversikt. [Dementia villages and other 

modern forms of residential care for persons with dementia: a systematic review] 

−2022. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2022. 

 

Flodgren GM, Berg RC. Primary and secondary prevention interventions for cognitive 

decline and dementia. [Primær‐ og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og 

demens] Rapport −2016. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016. 

 

Dahm KT, Dalsbø TK, Håvelsrud K, Reinar LM. Effekt av psykologiske tiltak for personer 
med demens. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 28−2014. Oslo: Nasjonalt kunnskaps‐
senter for helsetjenesten, 2014. 
 

Dahm KT, Dalsbø TK, Håvelsrud K, Reinar LM. Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak 

for personer med demens. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 27−2014. Oslo: Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014.
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