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grative review of the literature. Artikkelen 
er publisert i tidsskriftet Aging and 
 Mental Health 13.04.2015 (1)

Gjennomgangen av forskning på dag-
aktivitetstilbud for personer med demens, 
viser at tilbudene ikke er standardisert i 
form eller innhold (1). Dette betyr at det 
kan være store ulikheter i forhold til 
hvordan tilbudene er organisert og til-
budets innehold. Forskjellene gjør dette 
til et utfordrende forskningsfelt.  Nasjo-
nal kompetansetjeneste for aldring og 
helse startet i 2013 en omfattende studie 
på dagaktivitetstilbud; Effects and Costs 
of a Day Care Centre Program Designed 
for People with Dementia-A 24 Month 
Controlled Study (ECOD) (6). Denne 
studien skal undersøke ulike effekter av 
dagaktivitetstilbud – både hos brukerne 
og hos pårørende. Hvordan dagaktivi-
tetstilbud innvirker på pårørende er et 
av områdene som skal undersøkes i 
 denne studien. 

Vi har altså manglende kunnskap om 
hvordan dagaktivitetstilbud bør organi-
seres eller hva tjenesten bør inneholde 
for at pårørendes skal oppleve tilbudet 
som avlastning. Heller ikke Demensplan 
2015 sier noe om dette. Én måte å tolke 
dette på er at «pusterommet», som til-
budet gir pårørende, i seg selv oppleves 
som avlastende. Men er det nødvendig-
vis slik? Dette var et av spørsmålene vi 
ønsket svar på ved å sammenfatte og 
analysere forskningen på feltet.

Pårørendes belastning
En viktig forutsetning for å kunne un-
dersøke om dagaktivitetstilbud virker 

avlastende for pårørende til personer 
med demens, er kunnskap om hva de 
opplever som belastende, det vil si hva 
de trenger avlastning fra. Forskning 
 viser at omsorgsrelaterte byrder for på-
rørende kan inkludere fysiske, psykiske, 
sosiale og økonomiske aspekter (7, 8), 
men her er det store variasjoner.

Personer med demens får mye hjelp 
og støtte fra pårørende. De gir ofte støtte 
til kognitiv fungering og de må håndtere 
personens atferdsproblemer og andre 
endringer. Pårørende kan få nye roller 
og oppgaver også utenfor de direkte om-
sorgsoppgavene. Dette kan oppleves 
stressende og ha en negativ innvirkning 
på deres psykiske helse og velvære (9). 
En undersøkelse av dagaktivitetstilbud i 
Norge 2007/2008 viste at pårørende som 
bor sammen med personen med demens 
har en betydelig stressbelastning (10). 
Disse funnene bekreftes av annen forsk-
ning som sier at pårørendes belastning 
gir økt risiko for stress, depresjon og 
angst (11-14). I  hvilken grad pårørende 
opplever sin  rolle som belastende, kan 
variere. Det er derfor viktig å kjenne den 
enkeltes situasjon og behov.

Hva gjør pårørende når 
 personen med demens er på 
dagaktivitetstilbudet?
For å forstå om dagaktivitetstilbud kan 
være avlastende, kan det være nyttig å se 
på hva pårørende bruker denne  tiden til, 
og hvordan de opplever den. Dagaktivi-
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tetstilbud gir pårørende et avbrekk fra 
omsorgsrelaterte oppgaver og et puste-
rom fra ansvaret. Det øker tiden de kan 
bruke til andre ting (4, 15, 16). De som 
bor sammen med personen (i hovedsak 
ektefeller/samboere) får tid til å dekke 
egne behov som å gjøre ærend, være 
 sosiale, hvile og gjøre husarbeid (15, 17). 
Pårørende som er i arbeid (i  hovedsak 
sønner og døtre) tilbringer mesteparten 
av avlastningstiden på jobb. De dagene 
deres mor eller far er på dagtilbudet får 
de jobbe mer i fred, og de er mindre 
 bekymret for foreldrene (17, 18). 

Trygghet – en forutsetning for å 
oppleve avlastning
I tillegg til «pusteroms-effekten» hand-
ler avlastning om kvaliteten på tilbudet. 
For at pårørende skal oppleve dagaktivi-
tetstilbudet avlastende må det være lyst-
betont for brukeren. Hvis personen med 
demens ikke vil dra dit kan det føre til 
skyldfølelse og økt stress hos pårørende 
(15, 18). For at pårørende skal oppleve 
dagaktivitetstilbudet som avlastning, 
må de være trygge på at personen med 
demens har det bra der – at kvaliteten på 
tilbudet er god. Kvaliteter som fremmer 
pårørendes trygghet er:  

1. Pårørende opplever at innhold og akti-
viteter er individuelt tilpasset bruker-
ens behov. Brukeren er sammen med 
andre mennesker (får sosial stimule-
ring) og personalet er godt kvalifisert 
til jobben.

2. Pårørende får informasjon og blir tatt 
med i planleggingen og oppfølgingen 
av brukeren. Informasjon i forkant 
kan hjelpe pårørende til å finne riktig 
tidspunkt for å introdusere tilbudet. 
Oppfølging og samarbeid handler om 
at pårørende gjerne vil være part i en 
dialog om brukeren. Dette øker trygg-
heten for at tilbudet blir individuelt 
tilpasset. Det må finnes rutiner som 
ivaretar denne informasjonsflyten.

3. Pårørende opplever at de har noen å 
dele ansvaret for personen med 
 demens med, noen som kan ta ansvar 
hvis det skulle «skje noe» med dem. 
Det er derfor viktig at personalet kjen-
ner brukerens behov og funksjonsnivå 
godt.

4. Pårørende kan få opplæring og støtte. 
Dette gjelder spesielt i forhold til 
hvordan de skal håndtere utfordrende 
atferd og hjelpe personen med demens 
i sine daglige aktiviteter. Personalet 
kan også gi støtte til å håndtere sorg 
over at en de er glad i har blitt alvorlig 
syk. I Norge ivaretar pårør endeskolene 
i stor grad pårørendes behov for opp-
læring, men ikke alle har deltatt på 
dette. 

5. Pårørende opplever tilbudet som flek-
sibelt. Dette gjelder både åpningstider, 
transportordningen og dagsprogram-
met. Skulle det oppstå uventede ting 
eller forandringer hos brukeren eller 
pårørende, vil et fleksibelt tilbud 
 kunne tilpasses etter de nye behovene 
(19-21).  

Redusert stress og 
 omsorgsbelastning
Hvordan dagaktivitetstilbud innvirker 
på pårørendes stress er målt gjennom 
ulike stress- og belastningsskalaer; gjen-
nom deres opplevelse av «å føle seg 
 fanget» (role captivity), rollebelastning 
(role overload), bekymring og belast-
ning. Forskning viser at dagaktivitets-
tilbud kan redusere pårørendes stress og 
belastning, men resultatene er sprikende 
(4, 18, 22, 22). Stressreduksjonen er 
størst de dagene personen med demens 
er på dagaktivitetstilbudet (4, 22, 24, 
25). Har personen med demens store at-
ferdsproblemer og/eller betydelig behov 
for hjelp til dagliglivets aktiviteter, fører 
dagaktivitetstilbud til mindre stress-
reduksjon hos pårørendes (24, 26). 

«Pusterommet», eller pausen pårør-
ende får fra ansvaret for personen med 
demens, reduserer pårørendebelastningen 
(4, 18, 22). Dagaktivitetstilbud reduserer 
også tiden pårørende bruker til å hjelpe 
den demenssyke med aktiviteter i dag-
liglivet, men dette funnet er ikke signifi-
kant (4, 22, 24). Døtre og svigerdøtre 
opplever en større reduksjon av om-
sorgsbelastning, enn kvinnelige ekte-
feller (27, 28). En medvirkende årsak 
kan være at koner er mer sårbare og 
 oftere deprimerte før deres menn får 
dagaktivitetstilbud (28). Ektefeller er 
ofte sterkt involvert i den daglige om-
sorgen. De kan derfor behøve mer tid til 
å venne seg til å være atskilt, og til å dele 
ansvaret med andre. Enkelte studier 
 viser at depressive symptomer hos på-

rørende ble signifikant redusert etter at 
personen med demens fikk dagaktivi-
tetstilbud (16, 28).

Det er verd å merke seg at pårørende 
kan oppleve økt belastning knyttet til 
omsorgsoppgaver de dagene personen 
med demens skal på dagaktivitetstil-
budet (17, 29). En forklaring på dette 
kan være at pårørende opplever stress 
ved å få personen klar til vedkommende 
blir hentet til dagaktivitetstilbudet. 
Fleksibilitet i forhold til åpnings- og 
hentetidspunkt vil muligens kunne 
 redusere dette stresset. 

Motivasjon til å gi omsorg  
og utsettelse av behov for  
heldøgns pleie- og omsorg
Pårørendes innsats er ofte avgjørende 
for at personen med demens kan bo 
hjemme. Pårørende kan trenge avlast-
ning for å makte denne oppgaven over 
tid. Det er mange forhold som innvirker 
på pårørendes motivasjon og mulighet 
til å hjelpe og gi omsorg. Hvor langt per-
sonen har kommet i demensutviklingen, 
forekomst av nevropsykiatriske symp-
tomer (NPS), kvalitet på relasjonen mel-
lom pårørende og den syke, opplevd om-
sorgsbelastning og pårørendes alder og 
helse, er faktorer som påvirker motiva-
sjonen og mulighetene til å gi omsorg 
(17, 27, 30). Det er derfor vanskelig å si 
noe sikkert om dagaktivitetstilbud som 
enkeltfaktor er med på å utsette behovet 
for heldøgns pleie og omsorg. Noen 
 studier viser en mulig utsettelse av be-
hovet for heldøgnsomsorg (7, 27), mens 
andre ikke finner signifikante funn (17). 
En studie beskriver et spesielt støtte-
program for pårørende «Meeting Centre 
Support Programme» (NL), som en del 
av dagaktivitetstilbud. Pårørende som 
deltok i dette støtteprogrammet fikk økt 
sin omsorgskompetanse og fikk nye 
mestringsstrategier. Dette bidro til et 
 utsatt behov for heldøgns omsorg for 
personen med demens, sammenlignet 
med personer som deltok på mer tradi-
sjonelle tilbud (31). 

Oppsummering og råd  
til praksisfeltet
Dagaktivitetstilbud gir pårørende en pause 
i ansvaret og oppgavene som følger med 
pårørenderollen. Denne pausen gir dem 
muligheter til å dekke egne behov. Dette 
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er viktig for motivasjonen og overskud-
det til å være en omsorgsgivende pårør-
ende. Pårørendes opplevelse av dagakti-
vitetstilbud som avlastning avhenger av 
kvaliteten på innholdet; at aktiviteter og 
det sosiale fellesskaper er tilpasset bruk-
ernes interesser og behov. Det er også 
viktig hvordan tjenesten imøtekommer 
pårørendes behov for fleksibilitet, støtte, 
informasjon og ansvarsdeling. I og med 
at innhold og organisering i dagaktivi-
tetstilbudene varierer, er det vanskelig å 
si noe sikkert om hvordan tilbudet inn-
virker på pårørende. Dette kan være en 
av grunnene til at vi har lite forskning på 
effektene, og at mange av studiene er av 
moderat eller dårlig kvalitet. Vi trenger 
derfor mer forskning på feltet (1).

Implikasjoner for klinisk praksis
Oppsummeres den forskningen vi har, 
kan det slås fast at pårørende opplever 
dagaktivitetstilbud både som et avlast-
nings- og som et støttetilbud, men at 
denne opplevelsen påvirkes av kvaliteten 
på tilbudet (1). Den viktigste forutset-
ningen for at dagaktivitetstilbudet skal 
gi avlastning, er at pårørende føler seg 
trygge. Denne tryggheten avhenger av 
tilstrekkelig informasjon (før og under) 
og at ansatte på dagaktivitetstilbudet har 
gjensidig kommunikasjon med pårørende. 
Forslag til hvordan dette konkret kan 
gjøres er beskrevet i tekstboks 1 og 2. De 
konkrete rådene er formulert ut fra be-
hovene som er beskrevet i litteraturen 
(forskningsstudier), samt forfatterens 
egne erfaringer fra pågående forsknings-
prosjekt. 

  signe.tretteteig@aldringoghelse.no

Tekstboks 1: 
Forslag til gode  
 informasjonsrutiner
 Informasjon om dagaktivitetstilbud 
må utarbeides og gjøres tilgjengelig 
både på internett og på papir. Informa-
sjonen må spres bredt i kommunen; 
legekontor, hjemmetjenesten, aviser, 
nettside mm.

 En eller flere ansatte i kommunen må 
ha et spesielt ansvar for å informere 
og veilede personer med demens og 
deres pårørende om dagtilbudet. Er 
dette et tilbud som passer nå? Har 
kommunen flere tilbud, hvilket tilbud 
passer best? Hva koster det? Kan vi 
komme på besøk?

 Det må være utarbeidet rutiner som 
sikrer at pårørende får nødvendig in-
formasjon før brukeren begynner og 
underveis. Informasjon om åpnings-
tider, kontaktperson, telefonnummer, 
åpningstider i ferier og høytider er 
nødvendig. Noen pårørende ønsker 
 informasjon om ukeplan, dagsplan og 
middagsmeny. Dette er kanskje vik-
tigst for pårørende som bor sammen 
med brukerne.

 Ta i bruk «kommunikasjons-notat-
bøker» som følger personen med de-
mens. Der kan informasjon utveksles 
mellom de ansatte og pårørende. Sms 
og/eller mail kan brukes. Disse kan 
inneholde både fellesinformasjon og/
eller informasjon spesielt om den en-
kelte. 

Tekstboks 2: 
Forslag til gode samarbeids-
rutiner med pårørende

 Pårørende må inviteres til samarbeid 
og ønskes velkommen til å ta kontakt 
ved behov. Her er det store individu-
elle forskjeller. Noen ønsker tett 
 kontakt, noen ønsker lite eller ingen 
kontakt. 

 Ansatte må invitere til jevnlige sam-
taler med pårørende, gjerne samme 
med personen med demens der det er 
ønskelig. I slike samtaler kan en gi og 
få informasjon, samt utveksle ønsker 
og behov. Pårørende kan i slike sam-
taler få støtte og veiledning i sin rolle 
av en ansatt som kjenner brukeren 
godt.

 Pårørende inviteres til dagaktivitets-
tilbudet (spesielt ektefeller). Det kan 
være ved spesielle anledninger eller på 
turer. Å spørre pårørende om å hjelpe 
til, for eksempel med baking til jul eller 
vårrydding i hagen, kan for noen opp-
leves positivt. Pårørende kan også 
 inviteres på «vanlige» dager. Slike be-
søk er en god anledning til å bli kjent 
med alle som er på dagaktivitetstil-
budet, det kan styrke deres trygghet 
for brukeren. Ikke alle ønsker eller 
har mulighet til å bli med på turer 
 eller komme på besøk. Dette er selv-
følgelig helt frivillig. Om pårørende 
ønsker å bli spurt om å komme på be-
søk eller hjelpe til, bør derfor avklares 
i en pårørendesamtale slik at dette 
ikke gir dem dårlig samvittighet. 
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