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kan være mange årsaker til dette, som for 
 eksempel manglende kunnskap om angst og 
angstsymptomer ved demens. I klinisk praksis 
er det en tendens til å vurdere angstsymptomer 
og angstlidelse som en del av selve demens-
sykdommen. Andre årsaker til uoppdaget angst 
hos personer med demens kan være at det er 
vanskelig å skille angstsymptomer fra demens, 
depresjon og somatiske sykdommer hos eldre 
fordi symptomene kan ligne hverandre. Personer 
med demens kan også ha vansker med å uttrykke 
sin angst på grunn av nedsatt hukommelse og 
språk. Sist, men ikke minst, kan manglende 
kunnskap om kartleggingsverktøy for angst hos 
personer med demens være en årsak til at 
 deres angst forblir uoppdaget og utilstrekkelig 
behandlet. 

Kartleggingsverktøy for å oppdage angst 
hos personer med demens 
De fleste kartleggingsverktøy for angst er ut-
viklet og validert for yngre voksne. Opplevelsen 
og presentasjonen av angst hos eldre personer 
med demens kan være annerledes enn hos yn-
gre voksne og eldre uten demens (9). Svært få 
kartleggingsverktøy er utviklet spesielt for 
angst hos eldre med demens, og enda færre 
 inkluderer den subjektive opplevelsen av angst 
hos personer med demens. 

Verktøy som kartlegger angst hos personer 
med demens fra et bredere perspektiv og som 
egner seg for å benyttes i alle grader av demens, 
har vært mangelvare på norsk. Verktøyet  Rating 
Anxiety in Dementia (RAID) er utviklet for å 

Artikkelens hovedbudskap
• Kartleggingsverktøyet Rating Anxiety in 

Dementia (RAID-N) er mulig å benytte for å 
oppdage og dermed behandle angst hos 
personer med demens. 

• Angst er utbredt hos eldre personer med 
demens. 

• Angst ved demens er assosiert med økt 
forekomst av nevropsykiatriske symptomer 
(NPS).

Bakgrunn
Angst forekommer hyppigere hos personer 
med demens enn hos personer uten demens, 
med en forekomst fra fem til 21 prosent for 
angstlidelser, hovedsakelig generalisert angst-
lidelse (GAD), og fra åtte til 71 prosent for 
angstsymptomer (1). Angst reduserer funksjo-
nen i daglige aktiviteter (2), øker avhengighet 
(3), er forbundet med flere nevropsykiatriske 
symptomer ved demens (NPS), gir større risiko 
for sykehjemsinnleggelse uavhengig av kogni-
tiv status (4, 5), reduserer livskvalitet (6), og 
medfører ekstra belastning for individet og 
dets omsorgspersoner (7). Til tross for den 
høye forekomsten av angst og de negative på-
virkninger hos personer med demens, har 
angst ved demens fått liten oppmerksomhet, 
både i nasjonal og internasjonal forskning.

Om lag 40 prosent av personer med demens 
i Norge bor på institusjon, hovedsakelig på 
syke hjem (8). Angst hos personer med demens 
er underrapportert og underdiagnostisert. Det 

Nytt kartleggingsverktøy for angst 
hos personer med demens

Rating Anxiety in Dementia (RAID) er et kartleggingsverktøy for angst hos  
personer med demens som nylig er oversatt til norsk (RAID-N). I denne fagartikkelen 
beskriver vi hvordan RAID-N har vist seg nyttig for kartlegging av angst hos personer 

med demens i norske sykehjem.
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deltakerne med angst (GAD) fra deltakerne uten 
angst med demens (14). 

En undergruppe med 53 deltakere fra validi-
tetsstudien (14), ble kartlagt med RAID-N av to 
uavhengige kartleggere. Det viste seg at skåren 
ved disse kartleggingene var sammenfallende, 
med sterkest sammenfall for punktet «rastløs-
het» på RAID-N. Funnet er på linje med den 
opprinnelige studien av skalaen RAID (10), og 
indikerer at rastløshet kanskje er et av de 
 viktigste og mest observerbare symptomene 
ved angst hos personer med demens.

Videre viste resultatene fra studien at skåre 
på RAID-N var sammenfallende med skåre på 
NPI og Cornell skala, og indikerer høy fore-
komst av andre NPS når angsten opptrer hos 
personer med demens. Et annet interessant 
funn ved studien var at 20 av deltakerne med 
angstlidelse (62,5 prosent) ikke hadde depre-
sjon, kun tre av 15 deltakere (20 prosent) med 
depresjon hadde ikke angst og 12 deltakere (80 
prosent) hadde både depresjon og angst. Dette 
var et overraskende funn da man tidligere har 
ment at angst oftest opptrer samtidig med 
 depresjon. Det trengs mer forskning for å 
 undersøke det komplekse forholdet mellom 
angst og depresjon ved demens.

Selv om nedsatt hukommelse og språk-
vansker hos personer med demens kan hemme 
deres uttrykk for angstsymptomer, viser er-
faringene fra denne studien at å intervjue eller 
snakke med deltakerne er viktig i kartleggingen 
av angst. Spesielt viktig er å kartlegge deres 
 bekymringer for familiemedlemmer og egen 
 fysisk helse, noe som ikke alltid meddeles per-
sonalet. Etter vårt syn er det viktig å samle 
 informasjon både fra pasienter, deres omsorgs-
personer og miljønotatene for å få et helhetlig 
bilde av angst hos personer med demens. Det 
er et tankekors at informasjonen om deltakernes 
følelsesliv og opplevelser var fraværende i 
 miljønotatene, et viktig ledd i kartleggingen av 
angst hos personer med demens.  

Administrering av kartleggingsverktøyet 
RAID-N 
Retningslinjene for utfylling og administrering 
av RAID-N er blitt utarbeidet av studiens med-
arbeidere (Appendiks). Retningslinjene er 
 basert på den opprinnelige studien av RAID 
(10), studien av strukturert intervjuguide for 
administrering av RAID (RAID-SI) (11) og er-
faringer fra pilottesting av RAID-N (14). 

Konklusjon
Angst er hyppig forekommende hos sykehjems-
beboere med demens og er forbundet med høy 
forekomst av andre typer NPS ved demens. 

kartlegge angst hos personer med alle grader 
av demens (10). RAID har 20 punkter, 18 av 
 disse skåres fra null (fraværende) til tre (alvor-
lig) eller U (symptomet ikke lar seg vurdere). 
Punktene kartlegger pasientens bekymringer, 
engstelse, motorisk anspenthet og somatiske 
symptomer ved angst. De to siste punktene 
kartlegger fobier og panikkanfall, og er ikke 
 inkludert i den totale poengsummen. Informa-
sjon om punktene på RAID hentes fra en om-
sorgsperson som kjenner pasienten godt, fra 
kliniske observasjoner, miljørapporter og pasi-
enten selv. RAID kartlegger symptomer de siste 
to ukene. Basert på all tilgjengelig informasjon 
gis en poengsum for hvert punkt. Totalpoeng-
summen fås ved å summere skåren på de 18 
første punktene. Minimum skåre er null, og 
maksimal 54. RAID er ikke et diagnostisk verk-
tøy, men en sumskåre på 11 og høyere (engelsk 
studie med blandingsutvalg av inneliggende og 
dagsenterpasienter) kan brukes for å identifi-
sere klinisk signifikant angst hos personer med 
demens (10). RAID har vært brukt i flere studier 
av angst ved demens, men få studier har rap-
portert validerings- og reliabilitetsegenskaper 
ved kartleggingsverktøyet (10-12).

Norsk versjon av RAID (RAID-N)
Etter tillatelse fra RAIDs forfatter ble verktøyet 
oversatt til norsk (RAID-N) i henhold til inter-
nasjonal standard (13). Olav Aga, Susan Juell, 
Oskar Sommer og Alka Goyal bidro til over-
settelsen. RAID-N ble testet ut i en studie med 
101 sykehjemsbeboere (validitetsstudie) fra 
syv  sykehjem i Sørøst-Norge (14).

Deltakere i studien var kvinner og menn, 65 
år og eldre, som oppfylte DSM-5 kriteriene for 
demens (15). Beboere som var terminalsyke, 
hadde en schizofrenidiagnose eller hadde 
 dårlige norskkunnskaper ble ikke inkludert i 
studien. Deltakernes gjennomsnittsalder var 
86 år, 78,2 prosent var kvinner og 69,3 prosent 
av deltakerne hadde Alzheimers sykdom (AD).

Personalet fra deltakende sykehjem fikk 
opplæring i utfylling og administrasjon av 
RAID-N. For å teste om skåre på RAID-N sam-
svarer med pasientens angstsykdom, ble del-
takerne i studien undersøkt av legespesialist og 
diagnostisert for angst (GAD eller annen angst-
lidelse) og depresjon, samtidig som deltakerne 
ble kartlagt med RAID-N. Legespesialisten 
 hadde ikke kjennskap til deltakernes utfall på 
RAID-N. Til sammen hadde 32 av deltakerne 
(31,7 prosent) en angstlidelse, hvorav 28 (27,7 
prosent) av disse hadde GAD. Med andre ord, 
nesten hver tredje deltaker hadde en angst-
lidelse, noe som er høyt. En grenseverdi på 
sumskåre 12 og mer på RAID-N viste seg å  skille 

«Spesielt viktig er å 
kartlegge deres 
 bekymringer for  

familiemedlemmer og 
egen  fysisk helse.»
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RAID-N har vist seg å være et nyttig verktøy for 
å identifisere klinisk signifikant angst hos per-
soner med demens, og dermed bidra til å iverk-
sette hensiktsmessige tiltak for behandlingen 
av angst hos denne sårbare gruppen. Flere 
 studier kan være nødvendig for å undersøke 
optimal grenseverdi for kartleggingsverktøyet 
RAID-N i andre settinger, som alderspsykiatriske 
avdelinger eller hos hjemmeboende. 

Forfatterne takker deltakere, deres pårørende 
og personalet for støtte og bidrag til studien. 
Studien er finansiert av Alderspsykiatrisk forsk-
ningssenter (AFS), Sykehuset Innlandet og støttet 
av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse. 

Appendiks
• Kartleggingsverktøy RAID-N 

• Retningslinjer for administrering av RAID-N
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