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FAKTA:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997 og skal bygge opp og spre
kompetanse innen fagområdene demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning
og aldring ved funksjonshemning.
Tjenesten, som retter seg mot både primærog spesialisthelsetjenesten, helsepersonell,
pasienter og pårørende, driver omfattende
utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke
kunnskapen på sine felt. Formidling av kunnskap
skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt
kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet,
samt via internett.
Tjenesten har som mål å bygge opp faglige
nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan
bidra inn i tjenestens oppgaver regionalt.
Aldring og helse har utarbeidet en kompetansespredningsplan som ligger tilgjengelig på våre
nettsider. Aldring og helse driver på oppdrag
fra Helsedirektoratet flere av prosjektene i
Demensplan 2020. I tillegg har vi ansvar for å
bygge opp kompetanse innenfor områdene
utviklingshemning og aldring, funksjonshemning
og aldring samt alderspsykiatri.
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I tillegg til å drifte to kvalitetsregistre og en
biobank, bidrar Aldring og helse på oppdrag fra
Helsedirektoratet hvert fjerde år i en Nasjonal
kartlegging av tilbudet til personer med demens
i alle norske kommuner. Flere av våre forskningsprosjekter bidrar også til å formidle behandlingsresultater.
Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring
og helse har ført til at flere selvstendige
forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt
etablert utenfor Aldring og helse. Fra at Aldring
og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det
lokale miljøet.
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UTVALGTE HØYDEPUNKTER
Her finner du noen av de viktigste nysatsningene i 2018:

Aldring og helse
leverte kunnskapsgrunnlaget til flere av
delrapportene til
Regjeringens kvalitetsreform
for eldre, Leve hele livet. Leve
hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest
svikter i tilbudet til eldre:
Mat, aktivitet og fellesskap,
helsehjelp og sammenheng i
tjenestene. De fem rapportene
fra Aldring og helse oppsummerer kunnskap og
forskningsresultater om
temaene mat og ernæring til
eldre, overganger og brudd i
pasientforløp, spredning og
implementering av gode tiltak
for eldre, pårørende til eldre og
kompetanseutvikling og fagutvikling for faglig gode
arbeidsmiljø.

Demenspilla var en
aktivitet for å
markere Alzheimerdagen 21. september,
hvor målet var å spre
informasjon om forebygging
av demens. Denne dagen
satte mange lokale
hukommelsesteam fokus på
demens, og synliggjorde seg
selv i lokalmiljøet gjennom å
dele ut “Demenspilla”. Dette var
ingen ekte pille, men pilleesken
inneholdt informasjon om
forebygging. Initiativet til
aktiviteten kom fra Belgia,
og det var en del av en internasjonal kampanje. Kampanjen
ble gjennomført i Norge,
Tyskland, Belgia, Nederland
og Luxembourg.

En av verdens største
helseundersøkelser,
nemlig Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT4) ble
i 2018 utvidet til Trondheim,
med spesielt fokus på eldre
over 70 år og deres helse.
Trondheim er eneste storby i
landet der undersøkelsen blir
gjennomført. For første gang
vil det nå komme solide data
som kan fortelle om helsetilstanden hos eldre i Norge,
inkludert storbyene.
Forskningssjef Geir Selbæk
fra Aldring og helse er prosjektansvarlig for HUNT4 70+.

Et viktig verktøy i
demensomsorgen ble
forbedret: Det første
verktøyet, som ble laget
i Norge, for å kartlegge funksjonsnivået til personer med demens
fikk en nødvendig oppdatering
og modernisering. Kartleggingsskjemaet OBS-demens benyttes
av helse- og omsorgspersonell for
oppfølging av hjemmeboende,
personer i dagaktivitetstilbud og
bemannet døgntilbud.

Eldre- og folkehelseminister Åse
Michaelsen lanserte
en nyvinning innen
norsk demensomsorg på
Solberglia sykehjem i Nedre
Eiker. Ansatte i demensomsorgen landet over fikk
tilgang til kjærkommen
kompetanse om palliasjon –
lindrende behandling for
personer med demens
– gjennom en e-læringsmodul rettet mot sykepleiere og
helsefagarbeidere. Det er også
laget en versjon for leger.

Lege Knut Engedal og
psykolog Per Kristian
Haugen ved Aldring
og helse omtales av
mange som pionerer og
nestorer innenfor demensfaget i Norge. De fikk med seg
et knippe av de mest fremtredende fagfolkene på demens
i landet som bidragsytere i en ny
lærebok for leger, psykologer,
sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter og
andre som jobber innen norsk
demensomsorg.
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En vitenskapelig
artikkel i forbindelse
med prosjektet Forløp
og risikofaktorer for
demens (TRAIL-DEM) skapte
oppmerksomhet i mediene.
Blant funnene var at norske
menn over 75 år kan forvente
å leve i over 11 år mens like
gamle demenspasienter har en
forventet levealder på 4,7 år.

Et viktig kartleggingsverktøy for demens på
nord-samisk språk ble
lansert med et nordsamisk kultur- og språkperspektiv. I tillegg ble blant
annet en informasjonsfilm om
demens på nord-samisk lansert
og godt mottatt i Kautokeino.
En informasjonsfilm på lulesamisk er under utvikling.

Geir Selbæk fikk
Demensforskningsprisen for 2018. Han
fikk prisen, som deles
ut av Nasjonalforeningen for
folkehelsen, for forskning på
sammenhengen mellom legemiddelbruk og symptomforløp.
Dette arbeidet er tatt inn i
nasjonale og internasjonale
retningslinjer, og hans forskning
har fått reell betydning for
mennesker med demens.

Den nye nettsiden
depresjonhoseldre.no
inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling,
og inkluderer e-læring som gir
en innføring i diagnostikk og
behandling av depresjon hos
eldre.

Den reviderte
geriatripermen ble
tatt imot med åpne
armer på ABCopplæringens fag- og nettverkssamling på Gardermoen. I tillegg
kom Demensomsorgens ABC
i ny drakt. Hele ABC- modellen
fikk en egen nettside.

I samarbeid med
Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble det
produsert flere korte
filmer om eldres forhold til
alkohol. Disse ble brukt i
holdningsskapende arbeid, og
spredd gjennom Facebook og
andre kanaler. Filmene ble også
vist på reklamefrie dager på TV2
og under et frokostmøte på
Arendalsuka.
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FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning og utvikling ved Aldring og helse bygger på følgende: Det skal skape
kliniske og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner
og på tvers av tjenestenivåer. Forskning og utvikling skal bidra til bedre grunnlag for
beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder. Forskning og utvikling skal ha
klinisk relevans. Kunnskapen som skapes skal videreformidles raskt og på en
forståelig måte for dem som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider.
Fullstendig oversikt over våre forsknings- og utviklingsprosjekter finnes i e-rapport til
Helse Sør-Øst og på våre nettsider.

Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand
til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre
fagområder. Samtidig vil vi fortsette å stå til rådighet
for veiledning i planlegging av forskning. På flere
områder har Aldring og helse gjennom sin
forskning produsert grunnlagsinformasjon for
beslutningstagere. Det gjelder blant annet forekomsttall for sykdommer hos eldre i flere deler av helseog omsorgstjenesten, medikamentbruk, tjenestetilbud, kvalitetsindikatorer i omsorgstjenesten,
utvikling av metoder for psykososiale tiltak i
omsorgstjenesten, samt utvikling og evaluering
av kompetansehevende tiltak.
I 2018 har vi gjennomført en datainnsamling for
en nasjonal forekomstundersøkelse av demens.
Dette skjer i rammen av fjerde runde av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4).
I tillegg deltar sykepleierutdanningene ved
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) og Universitetet Nord. I et underprosjekt
gjøres tilsvarende undersøkelse i Trondheim
kommune der kommunale helsearbeidere og
sykepleiestudenter gjennomfører datainnsamlingen.
Sykepleierne og kommunale helsearbeidere
sertifiseres for å delta i datainnsamlingen ved å
gjennomgå en omfattende og standardisert
opplæring.
I et annet prosjekt gjennomfører vi en bred
kartlegging av brukerbehov hos personer med
demens, der personer med demens, pårørende
og helsepersonell intervjues om deres respektive
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oppfatninger av behov hos personen med
demens. Prosjektet skal munne ut i en modell for
brukerinvolvering av tjenesten ved forskjellige
stadier av demenssykdommen. Disse to prosjektene
er en del av Demensplan 2020. Begge prosjektene
vil gi kunnskap som er avgjørende for planlegging
av helsetjenestene.
Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid
om forskningsprosjekter på alle fagområdene i
Aldring og helse. Hoveddelen av samarbeidet
gjelder i EU-området, men det er også bredt
samarbeid med forskergrupper i Brasil, USA og
Australia. Aldring og helse deltar i 2 arbeidspakker i
EU Joint action on dementia “Act on dementia”.

Arbeidspakken “Residential care” er det Norge
som leder, gjennom prof. Øyvind Kirkevold fra
Aldring og helse.
Aldring og helse har bistått i et prosjekt der 15
modellkommuner prøver ut måter å organisere
og kombinere tiltak som skal sikre personer med
demens og pårørende god og systematisk oppfølging etter at diagnose er gitt. Aldring og helse
skal evaluere prosjektet og utvikle materiell til
kommunene på bakgrunn av dette i 2019.
Aldring og helse bistår også Helsedirektoratet i et
prosjekt der andre utvalgte modellkommuner skal

prøve ut ulike gode modeller for hjemmetjenester
for personer med demens og pårørende, slik at
personer med demens og pårørende får mer støtte
og tilrettelegging og forebygge tidlig flytting til
sykehjem.
Kartleggingsverktøyet MMSE-NR3 ble av Aldring
og helse oversatt til nord-samisk i 2018. Det er
igangsatt nye oversettelser av andre verktøy og
tilpasning av manualer til samisk kultur og språk.
En ny håndbok for utvidet utredning har igangsatt
arbeid med å utvikle et eget kapittel om utredning
av samisk befolkning.
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FORSKNINGSPROSJEKTER
Aldring og helse gjennomfører selvstendige forskningsprosjekter, bygger nettverk for forskning i
Norge og samarbeider med en rekke internasjonale forskningsmiljøer.
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VITENSKAPELIGE ARTIKLER
Vi publiserer vitenskapelige artikler både i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.
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FORSKNINGSKOMPETANSE
Våre medarbeidere har vært hoved- eller medforfattere på i alt 51 vitenskapelige artikler. Vi hadde i 2018
16 PhD-stipendiater og seks postdoktor-stipendiater. Det var ni professorer ansatt og/eller tilknyttet
Aldring og helse, hvorav to var prof. emeritus.
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KOMPETANSEHEVING
Aldring og helse jobber med kompetanseheving i hele landet og tilbyr kurs
og konferanser for dem som jobber i helse og omsorgstjenesten. I tillegg til
videreutdanning gjennom ABC-modellen har vi egen fagskole, tilbyr fagbrev
og et opplæringstilbud for dem som ikke har fagutdanning. Vi har egne
moduler for e-læring, og tilbyr fjernundervisning på nett.

Alle våre tiltak for kompetansespredning er spredt i
hele landet og godt implementert i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi vil særlig
nevne vår ABC-modell, som er bygd ut med flere
temaer og påbyggingsmuligheter, og benyttes i de
fleste norske kommuner. Vi driver helsefagarbeiderutdanning på oppdrag fra Helsedirektoratet, og
vi har egen fagskole med to studieretninger. Vi
samarbeider med høgskoler og universiteter om
studieemner på bachelor- og masternivå. Vi utvikler
stadig nye e-læringsmoduler, og har omfattende
kurs- og konferansevirksomhet.

Nasjonale kurs og konferanser:
Oppdragsundervisning og kongresser: Aldring og
helse bidrar med undervisning på oppdragskurs
og underviser på forespørsel ved høgskoler og
universiteter innenfor våre fagområder.
Psyk-IT: Opplæringsprogrammet Psyk-IT foregår
som videoforelesninger a 20 minutter og målgruppen er alderspsykiatriske miljøer og primærhelsetjenesten. Forelesningene kan man se på nett
eller laste ned som podcast.
Ger-IT: Aldring og helse og Norsk forening for
geriatri samarbeider om fjernundervisning i geriatri.
Undervisningen holdes som telefonmøte og
presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut
på hjemmesiden www.norskgeriatri.no - i forkant
av hvert møte
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KURS OG KONFERANSER
Kurs og konferanser for ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
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HELSEFAGARBEIDER
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Denne opplæringsmodellen gir fagbrev som helsefagarbeider. Vi tilbyr en individuell tilpasset opplæring
som er samlings- og nettbasert med veiledet praksis på egen arbeidsplass. Opplæringen er gratis
gjennom tilskudd fra Kompetanseløftet 2020.
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ÅRSRAPPORT 2018 11

STUDIETILBUD
Helsefagarbeider:

Fagskole:

På oppdrag fra Kompetanseløft 2015 og 2020 har
Aldring og helse utviklet og driver et studietilbud
for ufaglærte der målet er fagbrev som helsefagarbeidere. Prosjektet legger til rette for at personell
uten relevant fagutdanning skal få alternative veier
til å oppnå autorisasjon som helsefagarbeidere
gjennom ulike opplæringsmodeller som bygger
på ABC-konseptet.

Fagskolen aldring og helse tilbyr et nasjonalt
fagskoletilbud med to studieretninger; Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning
og aldring. Utdanningstilbudene er nettbasert
med samlinger.

FAGSKOLE
Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere og aktivitører. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring
innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolen aldring og helse er
godkjent av NOKUT.
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ABC -modellen
Som et kompetansehevende tiltak i Demensplan
2015 og Kompetanseløft 2015 har Aldring og helse
hatt ansvar for utvikling og implementering av
Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC,
et omfattende studiemateriale for bedriftsintern
opplæring i helse- og omsorgssektoren. Satsingen
er videreført i Demensplan 2020 og Kompetanseløft 2020. Implementering og oppfølging skjer i
samarbeid med utviklingssentra for sykehjem og
hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske
enheter i spesialisthelsetjenesten, interkommunale
kompetansesamarbeid og ved fylkeskommunalt
ressurssenter for voksenopplæring i videregående
skole, samt med fylkesmannsembetene.
Opplæringen er gjennomført med tverrfaglig
sammensatte refleksjonsgrupper i den enkelte
kommune, og halvårlige fagdager regionalt, ofte
ved samarbeid mellom flere kommuner.
Demensomsorgens ABC, perm 1, et bedriftsinternt
opplæringsprogram innen kommunal demensomsorg, ble lansert i revidert form i 2018 og tatt
i bruk. Revisjon av perm 2 er godt i gang. Et eget
hefte om helse- og omsorgstjenester til samiske
eldre er revidert i 2018. I 2018 ble vårt digitale
registreringssystem for ABC-opplæringen
implementert med omfattende opplæring og
veiledning mot brukerne.

Vi har i 2018 også utviklet questback som fra 2019
sendes til alle deltakere etter endt perm. Det arbeides
fortløpende med å opprettholde underleverandøravtalene med kvalifiserte fagmiljøer i fylkene. I 2018
ble revidert påbyggingsperm i geriatri lansert, og
det er startet opp grupper. I 2018 har Lindringens
ABC blitt supplert med et hefte om demens og
palliasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet ble det
også utviklet e-læring om demens og palliasjon.
Aldring og helse viderefører på oppdrag fra Helsedirektoratet arbeidet med å ferdigstille opplæringsmaterialet og implementere Mitt livs ABC. Denne
opplæringen er rettet mot ansatte som jobber
i tjenestene til barn, unge, voksne og eldre med
utviklingshemning, og er laget etter modell av
Demensomsorgens ABC.
I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for
kultur, helse og omsorg har Aldring og helse utviklet
Musikkbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg. Dette er en del av et større samarbeidsprosjekt ledet av Nasjonalt kompetansesenter for
kultur, helse og omsorg, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Implementeringen av ABC Musikkbasert miljøbehandling er godt i gang.
I 2018 har informasjonsmateriellet og animasjonsfilmer som visualiserer modellen blitt spredt.
Nettinformasjonen og filmene har vært godt
besøkt.
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ABC-MODELLEN
Tabellen viser en akkumulert oversikt over unike
personer som har deltatt i ABC-opplæringen

Unike personer per
Demens- og
eldreomsorgens ABC

2014

19.259

2015

2018
29.581

280

1.540

3.087

63

411

836

ABC Musikkbasert
miljøbehandling

19.259

2017

21.849 24.794 27.752

Mitt livs ABC

Totalt

2016

21.849 25.137 29.703

33.504*

* Unike personer totalt blir 32.834. Tallene er forskjellige fordi noen har vært i gjennom flere av ABC-opplæringene.
Per utgangen av 2018 var det deltakere fra 96% av landets kommuner (407 kommuner)

E-læring
Aldring og helse arbeider systematisk
med å utvikle digitale ressurser og e-læring, både
som en del av vår ABC-modell og skolevirksomhet
og som enkeltstående moduler med relevante
tema tilgjengelig på våre nettsider. Den digitale
undervisningssatsingen i Aldring og helse har til
hensikt å gjøre kompetansen ytterligere tilgjengelig
i hele Norge og for alle målgrupper. Digitale
ressurser muliggjør “learning on demand” og er en
ressurs i “blended learning”. Flere av de ansatte har
blitt skolert på utvikling av e-læring via PISA-workshops i samarbeid med Moocahuset og Latina
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ekstern ved Læringssenter og bibliotek, OsloMet
Storbyuniversitetet. Vi har også fått vår egen
plattform for utvikling av e-læring. Vi har i 2018
lansert 3 nye e-læringer på våre nettsider, blant
annet om demens og palliasjon for sykepleiere og
helsefagarbeidere og om etablering av pårørendeskoler. E-læringsprogrammet om demens og
palliasjon består av 3 moduler og 23 leksjoner og
lages på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det lages nå
også for leger. Versjonen for sykepleiere og helsefagarbeidere ble lansert av statsråd Michaelsen i
mai 2018.

VÅR KOMMUNIKASJON
Vår kommunikasjon understøtter hovedoppdraget til Aldring og helse ved å være
med på å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning. Vi jobber
aktivt med kommunikasjon i tradisjonelle og moderne kanaler og har stor spredning
og dekning i vårt arbeid. Vi har vekst i trafikk i alle kanaler og ser et stort potensiale for
videre vekst.

Nettsidene til Aldring og helse hadde 1.234.794
sidevisninger i 2018. Det er økning på 24% mot
2017. Antall økter/sesjoner i samme periode økte
med 15% til 398.276. Det gir en økning i antall
sidevisninger pr. økt fra 2,89 til 3,10. Aldring og
helse benytter sosiale medier bevisst i formidling
og kompetansespredning. På Facebook hadde vi
en økning av likerklikk på 13% til 18.143 likerklikk.
Videovisning har et stadig større omfang og i 2018
hadde vi 150.229 videovisninger og på Twitter
hadde vi en økning av antall følgere på 11% til 1.181
følgere. Antall følgere på Instagram økte med 40%
til 1.008 følgere. Aldring og helse drifter nå to
apper og jobber løpende med å utvikle digitale
møtepunkter med brukere. Appen “Kunnskap
om demens” er ved årsskiftet installert på 10.896
enheter, 9.896 iOS (iPhone) og 1.000 Androidenheter. Vår konferanseapp er ved årsskiftet
installert på 1.109 enheter, 914 iOS (iPhone) og
195 Android-enheter.
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FAGLIG FORMIDLING
Faglig formidling er alle faglige og vitenskapelige foredrag holdt utenfor egen institusjon samt
posterpresentasjoner.
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BIBLIOTEKET
Bibliotektjenesten er nasjonal, og for alle. Man kan enkelt låne fra vår samling ved henvendelse til oss via
nett, over telefon eller ved å besøke oss. Biblioteket er en del av fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene.
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TIDSSKRIFTET
Tidsskriftet aldring og helse er et fagtidsskrift som henvender seg til alle som arbeider med, eller
er opptatt av temaer knyttet til fagområdene våre. Om man er fagperson, pårørende eller har generell
interesse for temaet, kan du få faglig påfyll.
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FORLAGET
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Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter og undervisningsmateriell tilknyttet våre fagområder.
Forlaget produserer i tillegg til litteratur, også film og lydbøker.
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OPPSLAG I MEDIA

96

58

2014

2015

338

130

116

2016

2017

2018*

* Ny tellemåte i 2018. Inkluderer sosiale medier.

WEB/SOSIALE MEDIER
Vi kommuniserer nyheter, ny kunnskap og fagstoff i form av tekst, bilder og video gjennom hyppige
oppdateringer på vår nettside, nyhetsbrev og sosiale medier, som facebook, twitter og instagram.

Nettsidevisninger

2014

509.158

Twitterfølgere

2016

713.590
10.664
860

2015

2017

580.885

996.180

1.962

15.998

435

1.068
721
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Facebook følgere

Instagramfølgere

2018

1.234.794
18.143
1.181
1.008

FORANKRING
Aldring og helse er administrativt underlagt Sykehuset i Vestfold, og har en
styringsgruppe med representanter fra Sykehuset i Vestfold og Oslo
universitetssykehus. I styringsgruppa sitter forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Evert Jacobsen (SiV) og klinikkleder medisinsk klinikk
Morten Mowe (OUS). I tillegg møter daglig leder Kari Midtbø Kristiansen,
forskninssjef Geir Selbæk, administrasjonssjef Bjørg Aaring og spesialrådgiver
Finn Hall i styringsgruppa.

REFERANSEGRUPPEN
Referansegruppen har i 2018 bestått av:
JORUNN HELBOSTAD		
ASTRID DANILOFF		
BERNHARD LORENTZEN
CATHRINE ARNTZEN		
INGRID HAUG OLSEN		
MARIANNE NIELSEN		
WENCHE FROGN SELLÆG

Referansegruppens leder (HMN)
Brukerrepresentant
Representant Helse Sør-Øst
Representant Helse Nord
Kommunal representant
Representant Helse Vest
Brukerrepresentant
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