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AKTUELT – reportasje

Årets prisvinner har studert et område av 
 demensomsorgen som vi til nå har hatt lite for
mell kunnskap om.

– Bruk av sansehager i demensomsorgen er
et område med stor overføringsverdi, som kan 
være et nyttig supplement til øvrige ikke 
farmakologiske tiltak. Gjennom arbeidet har 
 søkeren presentert kunnskapsgrunnlaget for be
tydningen av sansehager og gitt viktige  kliniske 
råd og tips til interesserte planleggere. Juryen er 
av den oppfatning at arbeidet holder god viten
skapelig standard, fremstår som innovativt og 
har stor overføringsverdi, sa Leon  Jarners nevø 
og prisutdeler, HarrySam Selikowitz.

Sansehager og terapeutisk hagebruk som 
miljøbehandling ved demenslidelser 
Marianne Thorsen Gonzalez arbeider ved VID 
vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet i Oslo 
og tidligere også Avdeling for sykepleieviten
skap, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. 
Hun har siden pristildelingen blitt utnevnt til 
professor. Prisvinneren har bred utdannings
bakgrunn og kan titulere seg som både fysi
okjemiker, sykepleier, psykiatrisk sykepleier og 
gruppeanalytiker, og med embedsstudiet i syke
pleievitenskap. I 2010 tok hun en doktorgrad i 
folkehelse ved Norges miljø og biovitenskape
lige universitet på Ås, med temaet terapeutisk 
hagebruk ved klinisk depresjon (1). 

– Etter doktorgraden, ble jeg invitert av Pro
fessor Marit Kirkevold til å forske på Sanse
hager som miljøbehandling ved demenslidel
ser. Vi etablerte først kunnskapsstatus i feltet, 
hvorav det er publisert to artikler en i Syke
pleien Forskning (2) og en i Journal of Clinical 
Nursing (3). Det har vært stor interesse for 
 disse artiklene, og jeg får stadig forespørsler 
knyttet til dette arbeidet, forteller hun. 

Nasjonal kartlegging
Med utgangspunkt i kunnskapsoppsummer
ingen, var de to forskerne nysgjerrige på 
 hvordan sansehager ved norske sykehjem var 
 utformet og ble benyttet i den daglige demens
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omsorgen. En stor nasjonal kartlegging på 
 norske sykehjem ble gjennomført (4 og 5). 

– Arbeidet var veldig morsomt. Vi vet fra før
mye om at eldre på sykehjem setter stor pris på 
å være ute. Kunnskapsoppsummeringen viser 
at deltakelse i sansehager kan bidra til bedret 
nattesøvn, reduksjon i uhensiktsmessig adferd, 
færre alvorlige fall, bedret psykisk velvære og 
kognisjon, og mindre bruk av antipsykotiske 
medisiner og etter behov medisiner. Dette var i 
overensstemmelse med det de ansatte i syke
hjemmene intuitivt erfarte. Det vi også fant, var 
at norske sansehager er gjennomgående godt 
utformet, og at de i hovedsak følger de anbefalte 
retningslinjer for utforming av sansehager (5) 

– Vi har nå et godt bakgrunnsteppe for å
 arbeide videre med utforming av mer systema
tiske programmer for aktiv bruk av sansehager 
i demensomsorgen, og forske videre på dette.  

Den viktigste kunnskapen er kanskje likevel, 
at alle bidrar til at eldre kommer jevnlig ut. 
 Generasjonen som nå er på sykehjem har vært 
mye ute gjennom livet. Mange har jobbet ute, 
mange har vært aktive i egen hage eller på 
gårdsbruk, og andre har vært aktive turgåere. 
Innleggelsen i sykehjem innebærer for de fleste 
en dramatisk endring. 

Fra grønne tanker til aktivt uteliv
Marianne Thorsen Gonzalez har også arbeidet 
med terapeutisk bruk av hage rettet mot pasi
enter ved Diakonhjemmets alderspsykiatriske 
avdeling på Tåsen.

– Det begynte med et lite prosjekt; Grønne
tanker – Gode følelser. Deretter startet vi et større 
og mere systematisk helårlig prosjekt; Aktiv 
ute, som dreide seg om alt fra å komme seg ut i 
nabolaget til å gå en tur i parken eller til å arbeide 
i hagen på Tåsen. Så vellykket ble dette prosjektet, 
at det å være aktiv ute nå er en selvfølgelig og 
integrert del av stedets miljøbehandling. Ved 
innskrivning i avdelingen, får pasientene be
skjed om å ta med alt det de trenger for å være 
ute. Det er like naturlig å ha den daglige miljø
behandlingen ute som inne – ja, miljøbehand
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ling ute er nesten vel så viktig som miljø
behandlingen innendørs.

Gonzalez er full av begeistring for det fantas
tisk flotte drivhuset de har fått bygget på Tåsen.

– Det summer av liv der ute hele tiden og
 huset brukes aktivt av alle typer pasienter, sier 
hun. 

Søker samarbeid
Prisvinneren har nå lyst til å forske mer på tera
peutisk hagebruk og/eller sansehager for eldre. 

– Vi har lyst å gjøre en større studie, sammen 
med internasjonale samarbeidspartnere, slik at 
vi med høyere grad av sikkerhet kan si noe om 
hva som hjelper og kanskje til og med hvordan 
det hjelper. I mellomtiden er det viktig å legge 
til rette for at de som lever med demens får et 
så godt omsorgstilbud, og en så god livskvalitet 
som mulig. Det er jo det som er kjernen i per
sonsentrert omsorg. Det vi også erfarer på 
 Tåsen, er at det å være ute og pusle med ting i 
hagen, gjerne gjør at det er lettere å åpne seg 
for de temaene man strever med i livet. Det er 
ofte enklere og mindre formelt å snakke 
sammen mens man gjør noe, sier hun. Det er 
som om åpenheten i uterommet også åpner 
 sinnet. 
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