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Sammendrag
Tjenesten Almas hus, er endret som følge av Design Pilot prosjektet. I utgangspunktet trodde
man at tjenesten skulle være et tilbud for publikum i 1:1 format. Erfaringer i prosjektet viste
at både behovet og gevinsten vil være størst dersom man retter tilbudet mot
ergoterapeutene i bydelene, som sammen med pasient og eventuelt pårørende kan besøke
Almas hus. Dette er besøksgruppen man har minst erfaring med fra før, og vi ser at antall
slike besøk er liten, siden åpningen i oktober 2012. Det er derfor vanskelig å hente ut nok
data om pasienters nytte ved bruk av besøksleiligheten Almas hus for eldre med kognitiv
svikt. Det er intervjuet seks ergoterapeuter som var på besøk med hver sin demensrammede
pasient. Vi fokuserte på enkle endepunkter, som hvorvidt pasienten fikk lyst til å prøve noen
av hjelpemidlene utstilt på Almas hus og om ergoterapeutene kunne si noe om en eventuell
positiv effekt av dette for personen i ettertid. Resultatene indikerer at pasienters nytte av et
besøk varierer, og kan avhenge av faktorer som tidligere hjemmebesøk, forhåndskjennskap
til HMS (Hjelpemiddelsentralen) og pårørendes deltakelse. Utbyttet vil trolig også avhenge
av pasientens grad av demens.
Det anbefales å registrere de besøkende mer systematisk, med tanke på hva man skal kunne
bruke registreringen til i etterkant. For å kunne vurdere nytten besøkende med kognitiv svikt
kan ha av å besøke Almas hus bør man etablere faste rutiner for å samle inn relevant
informasjon, både under og i etterkant av besøket. For fremtidige nytteanalyser anbefales
det å registrere de ansattes innsats og annen ressursbruk utelukkende knyttet til Almas hus.
Vår studie kan sees på som en liten pilotstudie som gir indikasjon på ergoterapeuters og
demensrammedes erfaring med og nytte av Almas hus. Det trengs mer omfattende
undersøkelser over lengre tid for å studere dette nærmere. Da må man vurdere både
nytteverdi, brukskvalitet og aksepterbarhet av et slikt tilbud.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med:
Ansvarlig for analysen: Idépoliklinikken Tlf: 23 02 70 23. Epost: idepoliklinikken@ous‐hf.no
Prosjektansvarlig: Ingunn Fride Tvete. Telefon: 22 85 26 85. Epost: ingunn.fride.tvete@nr.no
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Forord
Norsk Regnesentral fikk i oppdrag av Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus å forsøke
å si noe om pasienters nytte ved bruk av besøksleiligheten Almas hus for eldre med kognitiv
svikt. Man erkjente på forhånd at det å måle endring i pasienters livskvalitet kunne være
utfordrende av flere grunner. Som beskrevet i Engedal med flere (2012) er det kanskje
spesielt utfordrende for pasienter med demens å skulle vurdere sin egen livskvalitet på
grunn av ulik grad av innsikt i egen sykdom og ofte variabel dagsform. I tillegg kan man ha
svært ulik forståelse av hva begrepet livskvalitet skal innebære, og begrepet helserelatert
livskvalitet er i følge Engedal med flere (2012) gjerne tillagt ulik betydning. Trolig må man
intervjue pasienter selv så vel som pårørende og helsepersonell, på en meget grundig og
detaljert måte for å kunne danne et godt bilde av livskvaliteten til den demensrammede.
Samtidig må man vurdere hvorvidt innslag av hjemmetjeneste eller behov for
sykehjemsplass kan utsettes, og om ansatte i omsorgssektoren og pårørende opplever
avlastning og støtte i sitt arbeid. Dette var utenfor rammen av prosjektet. Oppdragsgiver og
Norsk Regnesentral bestemte seg derfor for å fokusere på relativt enkle indikative mål som
kan si noe om forbedringer i den demensrammedes hverdag knyttet til bruk av Almas hus.
Ulike mål ble vurdert, som:
•

Antall besøkende på Almas hus over tid.

•

Antall hjelpemidler tatt i bruk av personer med demens som har besøkt og ikke
besøkt Almas hus.

•

Hvorvidt hjelpemidler som man har lånt eller kjøpt etter besøk på Almas hus er av
nytte for personer med demens.

•

Antall tilbakeleveringer av ulike hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralen, ved NAV,
for personer med demens før og etter etableringen av Almas hus, samt årsakene
til tilbakeleveringene, og tilsvarende for en kontrollgruppe som ikke har besøkt
Almas hus.

Vi innså før oppstart at det kunne være en utfordring å få tak i relevante data for å gjøre
slike analyser. Almas hus har vært i drift i relativt kort tid, med innledningsvis hovedfokus på
visninger for sosial‐ og helsepersonell og planleggere/beslutningstakere for å spre kjennskap
til mulighetene for tilrettelegging og tiltak for demensrammede lokalt. Det er derfor ikke
mange pasienter og ergoterapeuter som har vært på besøk. Samtidig har man ikke etablert
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faste rutiner for datainnsamling for å kunne dokumentere pasientbesøkene. I tillegg viste det
seg at Hjelpemiddelsentralen ikke registrerer diagnosen til de som låner hjelpemidler. Siden
de relevante hjelpemidlene som lånes av demensrammede også lånes av flere andre
pasientgrupper blir det ikke særlig interessant å studere utlånsdata i denne sammenhengen.
Vi måtte derfor se bort fra noen av de foreslåtte indikative målene. Vi bestemte oss for å
gjøre en enkel spørreundersøkelse blant ergoterapeuter med pasienter som hadde mulighet
til å besøke Almas hus. Dessverre var dette kun seks personer. I lys av det lave antallet, slo vi
fra oss ideen om å forsøke å intervjue relevante kontrollgrupper (ergoterapeuter med
demensrammede pasienter som ikke hadde besøkt Almas hus). Vi valgte å fokusere på enkle
endepunkter som hvorvidt den demensrammede fikk lyst til å prøve noen av hjelpemidlene
utstilt på Almas hus og om ergoterapeutene kunne si noe om en eventuell positiv effekt av
dette for en bruker i ettertid, det vil si forenklede versjoner av kulepunkt 2 og 3.
Vår studie kan sees på som en liten pilotstudie som gir indikasjon på lokale ergoterapeuters
og demensrammedes erfaring med og nytte av Almas hus i løpet av et kort tidsrom. Det
trengs mer omfattende undersøkelser over lengre tid for å studere dette nærmere. Vi
diskuterer derfor muligheter for en mer systematisk registrering av slike aktiviteter knyttet
til Almas hus med det formål å kunne måle pasientnytte. Vi håper dette notatet vil inspirere
til videre arbeid med dette.

Blindern, april 2013,
Ingunn Fride Tvete.
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1. Innledning
1.1.

Bakgrunn

I følge Nasjonalforeningen for folkehelsen er det omtrent 70 000 personer med demens i
Norge. Det er forventet at antallet vil være 142 000 i 2050, med et årsverksbehov på over
290 000 helse‐ og omsorgsarbeidere, i følge Hjort og Waaler (2010). Om lag halvparten av
alle personer med demens bor hjemme, enten alene eller sammen med pårørende
(Demensplan 2015, Helse og omsorgsdepartementet). Med et økende behov for
omsorgstjenester i fremtiden, kombinert med mangel på arbeidskraft i helse‐ og
omsorgstjenesten, vil behovet for best mulig tilretteleggelse for denne pasientgruppa være
spesielt viktig. En måte å møte dette behovet på er økt fokus på nyttige hjelpemidler og
tilrettelegging for personer med demens i deres daglige liv. Det kan dreie seg om
hukommelsesstøtte, økt trygghet, velvære og egenmestring.
Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune (tidligere GERIA) har tilholdssted ved Aker sykehus.
Der har man etablert et velferdsteknologisk senter for eldre, pårørende, helsepersonell og
beslutningstakere med en visningsleilighet for eldre med kognitiv svikt. Den 75 m2 store
leiligheten inneholder gang, stue, kjøkken, soverom og bad. Leiligheten er fylt med avansert
velferdsteknologi som for eksempel bevegelsessensorer med automatisk varsling av farer
eller uhell som fall, røkutvikling eller uønsket ”vandring” om natten, automatisk komfyrvakt
(såkalt smarthusinstallasjon), men også enklere hjelpemidler som bordkalendere og talende
fotoalbum, i tillegg til smarte og ofte enkle interiørtips, som for eksempel spisebrikker i
kontrastfarge til tallerkenen, kontrastfarge på toalettsete, alt for å lette hverdagen til
personen med demens. Noen av de aktuelle hjelpemidlene som kan prøves ut kan skaffes til
veie hos Hjelpemiddelsentralen, mens andre må brukerne selv eller kommunen bekoste.
Mange av hjelpemidlene er aktuelle for private hjem, mens noen, som for eksempel
overvåkning av bevegelser i rom, er kan hende mer aktuelle å integrere i omsorgsboliger
og sykehjem.
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Målgruppa for Almas hus er i utgangspunktet primært tre grupper:
1. personer med demens og deres pårørende,
2. helsepersonell og
3. beslutningstakere innenfor helsevesenet, men også andre fagpersoner som
arkitekter, interiørarkitekter og forsknings‐ og utviklingsmiljøer.
Helsepersonell, eldre med kognitiv svikt og pårørende kan komme på besøk for å se og prøve
ut mulige hjelpemidler som det kan søkes om hos NAVs Hjelpemiddelsentral (HMS) eller
kjøpes for egen regning, og få kunnskap om hvordan man kan innrede og tilrettelegge
boligen for bedre funksjonalitet i hverdagen. Politikere og andre beslutningstakere kan få
omvisning for å øke sin kompetanse om personer med demens og deres utfordringer i
hverdagen og hvordan deres behov kan løses.

1.2.

Sentrale aktører og samarbeid

Deltakere i prosjektet:
Ingunn Fride Tvete, Seniorforsker ved Norsk Regnesentral
Sidsel Bjørneby, Ergoterapeut engasjert ved ved Geriatrisk ressurssenter
Sigrid Aketun, Ergoterapeut ved Geriatrisk ressurssenter
Maria Frøyland, Innovasjonsrådgiver ved Idépoliklinikken, Oslo universitetssykehus

1.3.

Prosjektets varighet og milepæler
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1.4.

Idépoliklinikkens rolle i prosjektet

Idépoliklinikken jobber under sykehusets visjon: «Sammen med pasientene utvikler vi
morgendagens behandling». Dette gjøres gjennom blant annet deltakelse i idé‐innhenting og
vurdering av pasientnytte underveis i utviklingen. Norsk Regnesentral har på oppdrag fra
Idépoliklinikken utført dette arbeidet.

2. Problemstilling
Gjennom fastlegen og hjemmebasert omsorgstjeneste kommer personer med demens i
kontakt med en ergoterapeut i sin bydel. Basert på sine faglige vurderinger vil
ergoterapeuten kunne foreslå at pasienten søker HMS om ulike hjelpemidler, som for
eksempel elektronisk bordkalender, dusjstol eller en kombinert pakke av sensorer og
varslinger.
Ergoterapeutene har i ulik grad oversikt over alle mulige tilgjengelige hjelpemidler, og det er
uansett ikke alltid lett å kunne forutsi på forhånd hvilke som vil fungere eller ikke for den
enkelte bruker. Det kan være vanskelig for brukere selv å velge riktige hjelpemidler hos HMS.
Dessuten er det en del hjelpemidler på markedet som man ikke finner eller som ikke
finansieres hos HMS.
Med Almas hus har man samlet svært mange hjelpemidler i et miljø slik de skal brukes.
Besøkende kan selv prøve ut ulike løsninger og stille spørsmål om bruken til kvalifiserte
omvisere (ergoterapeuter). Det kan derfor være lettere for så vel ergoterapeutene som
brukerne selv, samt medfølgende pårørende, å se hvilke hjelpemidler som kan være nyttige
ved å besøke Almas hus.
Man har tro på at slike besøk i forkant av kontakt med HMS, og påfølgende søknad om lån av
hjelpemidler der, kan være nyttig for så vel den demensrammede, som får riktige
hjelpemidler med én gang, som for HMS, som får en enklere prosess rundt bestillinger og
færre returer av hjelpemidler som viste seg i ettertid ikke å fungere. Ved opprettelsen av
Almas hus så man derfor for seg at tilbudet ville være nyttig for helsepersonell, personen
med demens og deres pårørende, men også for HMS og samfunnet før øvrig, med
besparelser i form av mer effektive helsetjenester.
I Almas hus har man ikke kun fokus på velferdsteknologiske hjelpemidler, men også på enkle
og veldokumenterte interiørtips. Ideen er at den komplette tilgangen til høyteknologiske og
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enklere hjelpemidler og hendige tips skal hjelpe personen med demens til å få en enklere og
tryggere hverdag i sitt eget hjem.
I dette notatet ønsker vi først og fremst å studere nytten av Almas hus for personer med
demens. Fokus vil være på de som bor i privat bolig, og behovene deres. Vi vil forsøke å si
noe om hvorvidt besøk på Almas hus kan ha en positiv effekt på hjemmeboende
demensrammedes livssituasjon.

3. Data, metode og analyse
Almas hus ble offisielt åpnet 1. oktober 2012, men var i drift tidligere, fra mai 2012, og er en
del av Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune. Geriatrisk ressurssenter har fem ansatte på
heltid/deltid og fire som jobber på engasjement. Heltids‐ og deltidsansatte er
administrasjon, ergoterapeuter og en lege. De engasjerte er fysioterapeut, ergoterapeut og
psykiatrisk sykepleier og opplæringssykepleier. Noen av disse bidrar i ulik grad til driften av
Almas hus ved behov. Det er ikke satt av en fast stillingsbrøk for drift av Almas hus.
En ergoterapeut har dog hovedansvaret, og bruker ca 50 % av sin tid, samt at en
ergoterapeut fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse bruker 10 % av sin tid ved
Almas hus. De ansatte tar i mot besøkende for omvisninger og kunnskapsformidling, og
rettleder i utprøving av aktuelle hjelpemidler.

3.1.

Besøkstall

Tabell 1 gir en oversikt over besøkstall i 2012 for de tre ulike besøksgruppene publikum,
helsepersonell og beslutningstagere. Publikumsgruppa bestod av pasienter, pårørende,
ergoterapeuter fra bydelene og andre interesserte. Hele 635 personer besøkte Almas hus i
løpet av den 10 måneder lange perioden i tillegg til et stort antall besøkende på den offisielle
åpningsdagen. Av besøkende utgjorde helsepersonell den klart største gruppa, med hele 366
personer. Videre bestod gruppa med beslutningstagere av 185 personer, mens
publikumsgruppa bestod av 84 personer. Det var dessverre ikke mulig å tallfeste det eksakte
antallet pasienter blant de 84, men antallet var relativt lavt.
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Tabell 1: Oversikt over antall besøkende på Almas hus i 2012

Antall

Publikum

Helsepersonell*

Beslutningstakere*

84

366

185

(Totalt 635)
*For 108 besøkende var det ikke skilt mellom helsepersonell og beslutningstagere, 54
ble plassert i helsepersonellgruppa og tilsvarende antall i beslutningstagergruppa.

3.2.

Pasientbesøk

For å kunne si noe om hvilken nytte personer med demens har av å besøke Almas hus har vi
intervjuet seks ergoterapeuter som har vært på besøk med hver sin pasient. Vi hadde i
utgangspunktet planlagt å intervjue flere, men det viste seg vanskelig å få gjennomført på
grunn av høyt arbeidspress blant bydelsergoterapeutene, og at mange hadde få personer
med demens blant sine pasienter. Vi stilte følgende spørsmål:
1.

Hadde du gjort hjemmebesøk hos brukeren før dere kom på besøk, og hva var de
viktigste problemstillingene på forhånd?

2.

Fikk brukeren lyst til å prøve noen løsninger etter besøket i Almas hus? I tilfelle,
hvilke?

3.

Kan du si noe allerede nå om eventuelle tiltak har hatt positiv effekt?

I tillegg lot vi ergoterapeuten komme med kommentarer som hun vurderte som relevante,
for å få bedre forståelse for hvordan Almas hus fungerer i pasientbesøkssammenheng og hva
man eventuelt kan gjøre annerledes.

4. Resultater
4.1.

Pasientnytte

Resultatene fra besøkene på Almas hus er presentert i tabell 2.
Brukerne var fire eldre kvinner, en kvinne i 60årene og en noe yngre mann (53 år).
Sistnevnte skilte seg ut ved at han var i en relativt tidlig fase av sykdommen, og derfor nokså
tidlig ute med å orientere seg om relevante hjelpemidler. Han var den eneste som hadde
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vært hos HMS først og følte at han hadde fått tilstrekkelig hjelp til sin nåværende situasjon
der.
Fire hadde med seg pårørende under besøket og fire hadde hatt hjemmebesøk av
ergoterapeut før besøket på Almas hus.
Blant de fem kvinnene fikk fire av dem lyst til å prøve nye ting (først og fremst lys ved seng,
pillekarusell, komfyrvakt og MEMO‐planner), og de er noe eller svært fornøyd, mens for en
er ikke foreslått tiltak (komfyrvaktløsning) implementert ennå. Når det gjelder den fjerde
kvinnen mente ergoterapeuten at det ble vanskelig for brukeren å orientere seg uten
bistand fra pårørende, og at man derfor ikke på det gitte tidspunkt kunne konkludere om
hvilke tiltak som vil komme til å fungere. Selv om man ikke fikk nye tips eller er usikker på
hvilke tiltak som er nyttig ble det påpekt at det var fint å få se og prøve alle hjelpemidlene i
deres naturlige omgivelser.
Antallet besøkende er for lite til å kunne vurdere betydningene av å ha med seg pårørende,
ergoterapeuters hjemmebesøk hos den demensrammede på forhånd og tidligere besøk hos
HMS for pasientenes nytte av besøket. Man legger merke til at pasienten som var svært
fornøyd i ettertid hadde med seg pårørende, hadde hatt hjemmebesøk av ergoterapeut på
forhånd og hadde ikke vært på HMS først. Dette funn reflekteres også i de samlede
kommentarene fra ergoterapeutene. De ytrer nettopp ønske om hjemmebesøk først, å
besøke Almas hus før HMS og å ha med seg pårørende. De påpeker i tillegg nødvendigheten
av å ha god tid under selve besøket (sitat: «Gjerne ha tid til å sitte ned og få en kopp kaffe».
Kanskje i ro sammen med et familiemedlem også, kunne reflektere over mange ting som de
ellers ikke kommer på). En ergoterapeut tar også opp et viktig moment i
besøkssammenheng, nemlig at effekten av et slikt besøk vil trolig avhenge av graden av
demens hos den besøkende.
Man kan legge merke til at besøkende stort sett bare forholdt seg til ett produkt eller type
løsning av gangen. Dette er kanskje ikke overraskende, da demensrammede har problemer
med å forholde seg til mange ting samtidig, og dette kan sees i sammenheng med
tilbakemeldingen om ønsket om mer tid under besøket og eventuelt et behov for gjentatte
besøk. (Se tabell 2 neste side)
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5. Vurderinger for veien videre
Det er registrert en betydelig aktivitet ved Almas hus, og denne har i størst grad vært rettet
mot helsepersonell og beslutningstagere, og i mindre grad direkte mot pasienter selv. Etter
hvert som helsepersonell får bedre kunnskap om tilbudet er det naturlig å tro at de vil ta
med seg flere av sine pasienter og besøksfrekvensen av eldre med kognitiv svikt vil dermed
gå opp. Almas hus skal gjennomføre kursing av ergoterapeuter og opprette et nettverk av
Alma‐kontakter. Dette burde styrke kommunikasjonen med pasienter og deres pårørende.
Saksarbeidet omkring løsninger for brukerne foregår lokalt i bydelene. Almas hus kan være
et ledd i denne prosessen, og slik at saksarbeidet i Hjelpemiddelsentralen forenkles. Siden
man kan sies å være i startfasen av tilbudet er det viktig allerede nå å få på plass gode
prosedyrer for å kunne måle betydningen av Almas hus for eldre med kognitiv svikt.

5.1. Ergoterapeutenes anbefalinger knyttet til besøkene
Resultatene av vår studie indikerer at pasienters nytte av et besøk på Almas hus varierer, og
kan avhenge av faktorer som tidligere hjemmebesøk, forhåndskjennskap til HMS og
pårørendes deltagelse. Ikke minst vil trolig utbyttet også avhenge av pasientens
demensgrad.
En konklusjon basert på ergoterapeutenes tilbakemeldinger må være at man bør prøve å få
med pårørende så godt det lar seg gjøre. En forhåndskartlegging av behov og ønsker, for
eksempel i form av hjemmebesøk, vil kunne sikre en mer målrettet besøksprosess. Besøket
bør planlegges med tanke på pasientenes demensgrad. For størst mulig utbytte av besøket
er det viktig at det settes av god tid og kanskje kan det være nyttig å gjenta besøket for
enkelte.

5.2. Almas hus og HMS
En av intensjonene som lå til grunn for opprettelsen av Almas hus var at dette tilbudet og
HMS skulle utfylle hverandre, og at Almas hus således kunne virke avlastende for HMS.
Tanken var at ergoterapeutene skulle komme med sine pasienter og få kartlagt behovene i
realistiske omgivelser, for så å kontakte HMS for søknad om relevante hjelpemidler. Dette
ville kunne effektivisere søknadsprosessen hos HMS. Man hadde også tro på at dette kunne
føre til færre tilbakeleveringer av hjelpemidler som viste seg å ikke fungere, siden de nå ville
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bli testet ut på forhånd av brukeren i et naturlig og veiledende miljø. Det er ingen ting i vår
analyse som tyder på at man har etablert rutiner for en slik fremgangsmåte. En ergoterapeut
etterlyser sågar faste rutiner for besøk på Almas hus før kontakt med HMS.
En ytterligere effektiviseringsgevinst kan oppnås hvis selve søknaden om hjelpemidler hos
HMS kan forenkles etter et besøk på Almas hus, ved at det opplyses om at et hjelpemiddel er
prøvd og funnet hensiktsmessig. Slik er det ikke i dag. Selv om man har vært innom Almas
hus på forhånd må pasienten utredes (på nytt) hos HMS før søknad eventuelt kan innvilges.
Dette kan gi unødig ekstraarbeid. Eventuelle endringer i de fastlagte rutinene må vurderes
av de ansvarlige beslutningstagerne.

5.3. Etablering av rutiner
Almas hus har allerede et spørreskjema for helsepersonell som besøker Almas hus, for å
vurdere deres opplevelse av omvisningen de har fått. Dette omfatter ingen form for
oppfølging i ettertid.
Skal man først og fremst evaluere den direkte pasientnytteverdien av Almas hus må man
etablere rutiner for å registrere pasientaktiviteten. Dette innbefatter informasjon knyttet til
selve besøkene av ergoterapeutene og deres pasienter, men også oppfølging i ettertid av
hvordan det går med den demensrammede. Her må man balansere behovet for å samle inn
tilstrekkelig relevant informasjon med ikke å overlesse de allerede travle
bydelsergoterapeutene med omfattende registreringskrav. Aktuelle tiltak kan klareres med
ergoterapeutene på forhånd, for eksempel gjennom det kommende nettverket av
Almakontakter i alle bydeler. Det er viktig å unngå at for omfattende dokumentasjonskrav
fører til at man kvier seg for å ta kontakt med Almas hus.

5.3.1. Registre
Et besøksregister kan for eksempel inneholde informasjon om besøksdato, alder og kjønn til
pasient, varighet av besøket, hvorvidt pårørende var med eller ikke, hvorvidt ergoterapeuten
hadde vært på hjemmebesøk på forhand eller ikke, hvilke hjelpemidler som allerede var tatt
i bruk i hjemmet og hvorvidt man fant noen nye eller fikk andre nyttige tips under besøket
som man tidligere ikke hadde tenkt på. Denne informasjonen vil gjerne fremkomme naturlig
i dialogen mellom omviser, ergoterapeut og pasienten.
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Hvis det lar seg gjøre vil det også kunne være hensiktsmessig med en vurdering av
pasientenes demensgrad. Nasjonalforeningen for folkehelsen lister opp tre stadier i et
demensforløp: 1) Tidlig stadium: mild demens, 2) Mellomstadium: moderat demens og 3)
Sent stadium: alvorlig demens. Kanskje kan en slik kategorisering benyttes.
Et oppfølgingsintervju med ergoterapeutene kan inneholde opplysninger om hvorvidt den
besøkende fikk lånt eller kjøpt de aktuelle hjelpemidlene og hvordan bruken fungerer. Man
kunne også tenke seg å trekke inn erfaringer fra de pårørende. Dette er mer krevende
organisatorisk å gjøre rutinemessig, og det er kanskje mer aktuelt i en tidsbegrenset studie
av et begrenset antall brukere. Man kunne for eksempel tenke seg en løsning med å trekke
ut et tilfeldig antall besøkende i løpet av en periode og gjøre en grundigere studie blant
disse. En slik gruppe kunne sammenlignes med en annen gruppe som ikke hadde vært på
besøk på Almas hus. Man bør da gjøre statistiske styrkeberegninger på forhånd for å sikre at
antallet deltagere blir stort nok til å kunne påvise signifikante forskjeller mellom de to
gruppene.
Det kan være hensiktsmessig å undersøke hvordan man registreringer aktiviteten ved andre
tilbud i Norge og utland. Kanskje finnes det etablerte skjema og rutiner man kan bruke eller
ta utgangspunkt i.

5.3.2. Forslag til gruppering i besøksoversikten
Den nåværende kategoriseringen av besøkende er temmelig grov. Det kan være flere måter
å kategorisere på. En slik oversikt bør ikke være for detaljert da den blir uoversiktlig, ta tid å
utføre og kan gi økt fare for feilkategorisering, men heller ikke for enkel slik at man i ettertid
ikke får den informasjonen man skulle ønske. En mulig kategorisering kan være:
1.

Pasient og pårørende

2.

Media (aviser, tv og lignende)

3.

Helsepersonell (inkludert ansvarlige (ikke politikere) for
helse/omsorgstilbud/utdanning), herav to underkategorier:
a. Oslo
b. Utenbys

4.

Beslutningstagere og påvirkere, herav fem underkategorier:
a. Oslo
b. Utenbys
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c. Utland
d. Interesseorganisasjoner
e. Leverandører av hjelpemidler og utviklere

5.3.3. Ressursregistrering
Det er ikke slik at selve driften av Almas hus har et eget budsjett helt og holdent skilt ut fra
Geriatrisk ressurssenter. Skal man i fremtiden gjøre kost‐nytte‐analyser må man ha en
oversikt over kostnadene for driften av Almas hus. I den forbindelse bør man innføre rutiner
for å registrere ansattes innsats, samt andre driftsutgifter, utelukkende knyttet til Almas hus.

5.4. Juridiske utfordringer
Skal man opprette et besøksregister og systematisk koble dette med resultater fra intervjuer
med ergoterapeuter i etterkant, som beskrevet i avsnitt 5.3.1, må man på forhånd ha
utredet hvorvidt det er juridiske utfordringer knyttet til dette. Man må få brakt på det rene
om Datatilsynet trenger å bli koblet inn. Her kan Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
(NSD) og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) være
behjelpelige med en avklaring. Kanskje vil det være nødvendig, og tilstrekkelig, med et
informert samtykke fra den besøkende selv eller en oppnevnt verge. Det vil ikke være
nødvendig å registrere identifiserbare persondata ved Almas hus.

6. Anbefalinger for evaluering av pasientnytte
Anbefalinger for videre drift av Almas hus og evaluering av pasientnytte:
Gjør en detaljert registrering av hvem som besøker Almas hus.
Registrerer de ansattes innsats og annen ressursbruk.
Samle inn relevant informasjon om de besøkende, både under og i etterkant av
besøket.
Velg å fokusere på enkle spørsmål som kan stilles via ergoterapeuten. (Kanskje
ønsker man større innsikt i endringer i brukerens livssituasjon for å kunne gjøre for
eksempel grundigere kost‐nytte‐analyser. Man vil da gjerne forsøke å si noe om
brukerens livskvalitet med veletablerte måleinstrumenter, og dette bør gjøres i en
egen studie. Man må da ha allokert så vel menneskelige som økonomiske ressurser til
å gjennomføre den på en god og forsvarlig måte.)
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7. Idépoliklinikkens oppsummering og konklusjon
Prosjektet identifiserte tre målgrupper for Almas hus:
1. Publikum (personer med kognitiv svikt, deres pårørende, venner og familie, og
befolkningen generelt).
2. Helsepersonell (både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten)
3. Beslutningstakere (politikere, utbyggere, kommuneansatte, arkitekter mfl)
Det ble i sluttrapporten til Design Pilot, konkludert med at ansatte ved Almas hus hadde
lengst erfaring med målgruppe 2 og 3, og minst erfaring med målgruppe 1.

I tråd med prosjektsøknaden ble det etter prosjektavslutning gjennomført evaluering (denne
rapporten) rundt pasientnytten til målgruppe 1; pasienten i direkte i besøk sammen med
ergoterapeut og/eller pårørende.

I den videre utviklingen av tjenesten vil Idépoliklinikken anbefale å fokusere på utdanning og
kompetanseheving hos ulike helsepersonell (målgruppe 2) slik at de med sin kunnskap kan
bistå pasienter og pårørende (målgruppe 1). På denne måten får man hjulpet flest mulig
pasienter med få ressurser. Videre bør fremtidige registreringer og målinger fokuseres mot
valgte målområder.
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