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Sammendrag 
En av de største utfordringene helsevesenet i Norge står overfor, er den mye omtalte eldrebølgen. Vi 

har en befolkning som stadig lever lenger, og med det følger høyere forekomst av demens - et 

betydelig omsorgsbehov. Fysisk aktivitet kan lindre mye av plagene eldre og demente har og 

forebygger ytterligere funksjonsnedsettelse. Høringsutkast til nye retningslinjer i demensomsorgen, 

fremlagt i oktober 2016, anbefaler at institusjoner skal legge til rette for minst 30 minutter fysisk 

aktivitet daglig. Vårt prosjekt tar for seg hvordan dette best kan innføres i skjermet enhet for 

demente, og håpet er at mennesker med demens kan få et mer likeverdig tilbud, bedre livskvalitet og 

økt funksjonsnivå. Samtidig håper vi at en fysisk sterkere demenspopulasjon kan lette belastningen 

på personalet i omsorgssektoren. 

Anbefalingen i høringsutkastet om minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag for demente er basert 

på Helsedirektoratets generelle anbefaling om fysisk aktivitet for voksne, samt en metaanalyse av tre 

systematiske oversikter (2012, 2015, 2016). Her er det gjort tydelig rede for hvordan 

forskningsmateriale er valgt ut, inklusjons- og eksklusjonskriterier, og for hvordan funnene er 

vurdert. De systematiske oversiktene presenterer ingen signifikante funn samlet sett, men det 

konkluderes likevel med at forskningen kan tyde på at fysisk aktivitet har positive effekter, særlig på 

Activities of Daily Life (ADL-funksjon). Til tross for at dette evidensgrunnlaget i høringsutkastet 

vurderes som svakt, er anbefalingen om minst 30 minutter fysisk aktivitet for demente gradert som 

sterk. 

Mikrosystemet brukt i denne oppgaven er en skjermet avdeling for demente ved et sykehjem i Oslo, 

hvor det kan være aktuelt å iverksette tiltak i en utprøvingsfase. Tiltakene foreslått er utarbeidet på 

bakgrunn av informasjon direkte fra sykehjemmet om nåværende praksis i avdelingen og 

gjennomførbarhet. Tiltakene er: 

1. Aktivitetstavle på vaktrom hvor man registrerer gjennomført ti minutter fysisk aktivitet med 

beboer 

2. Kurskveld for ansatte hver sjette måned, med fokus på fysisk aktivitet hos demente 

3. Aktivitetskalender med dagsplan for beboeraktiviteter, utformet for én måned av gangen 

4. Én aktivitetsansvarlig ansatt hver vakt 

5. Kartlegging av beboers interesser for fysisk aktivitet ved innkomstsamtale. 

For å måle effekt av tiltakene brukes i denne oppgaven én enkelt kvalitetsindikator: Andel 

beboerdager med gjennomført minst 30 minutter fysisk aktivitet. Denne prosessindikatoren ansees å 

oppfylle kravene som stilles til en kvalitetsindikator, nemlig relevans, gyldighet, målbarhet, 

datatilgjengelighet, pålitelighet og sensitivitet for endring. 

Som ledd i kvalitetsforbedringsprosjektet er det foreslått å nedsette en prosjektgruppe på 

sykehjemmet bestående av avdelingsleder for skjermet avdeling for demente, sykehjemslege, 

fysioterapeut, aktivitør og representant fra pleiepersonell. Disse skal ha ansvaret for den konkrete 

utformingen og gjennomføringen av de nevnte tiltakene, samt generell oppfølging og evaluering av 

prosjektet med mål om økt fysisk aktivitet for beboerne. Den tverrfaglige sammensetningen er et 

forsøk på å forankre prosjektet på flere nivåer i organisasjonen. Varigheten av utprøvingsfasen er satt 

til tolv måneder, og støtte og engasjement fra ledelsen anses å være svært viktig for vellykket 

implementering og gjennomføring. 
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Kapittel 1: Tema 
Den forventede levetiden i Norge har økt jevnt de siste 170 årene, og utviklingen ser ikke ut til å avta. 

Samtidig har fødselsraten jevnt gått ned, med unntak av baby-boomen etter 2. verdenskrig. Det at vi 

lever lenger og føder færre barn gjør at det blir en forskyvning i aldersfordelingen i befolkningen mot 

de eldre aldersgruppene, og det vil bli forholdsvis færre unge og spreke til å pleie de gamle og 

skrøpelige. Dessuten har etterkrigsbarna nå kommet i pensjonsalder, og det er forventet en såkalt 

«Eldrebølge» over Norge i nær fremtid (1-3). 

Demens er en sykdom som er vanlig i de eldre aldersgruppene. Sykdommen er preget av svikt i 

kognisjon, funksjon og emosjonell kontroll, som alle er viktig for å kunne klare seg i hverdagen uten 

hjelp. Alzheimer sykdom, som er den vanligste demenssykdommen, var den nest hyppigste 

dødsårsaken i Norge i 2015, og den fjerde viktigste årsaken til økt sykdomsbyrde (DALY). I 

aldersgruppen 60-64 år har 1,6 prosent demens, og i aldersgruppen 90 år og eldre har hele 43 

prosent demens. I en stadig eldre befolkning er det derfor forventet en økning i forekomsten av 

demens. Anslagsvis er det 70.000 demente i Norge, og det beregnes en fordobling til 140.000 

demente i 2050 (4-6). 

Det er kjent at fysisk aktivitet kan forebygge demens primært. I tillegg kan det blant annet forebygge 

fall og brudd, muskelsmerter og forstoppelser, lindre depresjon og bedre nattesøvn, som alle er 

typiske plager i den eldre og ofte demente befolkningsgruppen. Fysisk inaktivitet og stillesitting er 

derimot skadelig for mennesker, og gir økt sykelig- og dødelighet. Selv om fysisk aktivitet i mange 

tilfeller er den mest effektive og minst bivirkningsbefengte behandlingen vi kan tilby, har det en 

tendens til å bli mye stillesitting og inaktivitet på de gamle på sykehjemmene. I mange tilfeller 

oppleves det som en enklere løsning å dempe pasientens plager som smerter og uro med 

medikamenter, selv om bivirkninger av slike medikamenter kan være mer inaktivitet og større 

fallrisiko, som igjen forverrer pasientens plager (7). 

Fysisk aktivitet er inkludert som et eget punkt i et høringsutkast til nye retningslinjer i behandling av 

demente, hvor det anbefales at helseinstitusjoner tilrettelegger for minst 30 minutter fysisk aktivitet 

daglig. Denne anbefalingen inspirerte vår gruppe til valg av tema, med arbeidstittel «30 minutter 

fysisk aktivitet for demente i skjermet enhet». Vi har i forbindelse med prosjektet snakket med 

fysioterapeuter, geriatere, sykepleiere og aktivører, og flere av oss har personlig erfaring med arbeid 

i sykehjem. Det oppleves en betydelig variasjon i praksis med fysisk aktivitet mellom ulike sykehjem, 

sykehjemsavdelinger og for de enkelte pasientene (8).  

Ved å innføre en modell for mer fysisk aktivitet i sykehjem håper vi at tilbudet de forskjellige stedene 

og for de ulike pasientene kan bli mer likeverdig. Forhåpentligvis kan livskvaliteten til mange 

demente bedres ved tiltaket. Med stadig flere eldre demente og samtidig relativt færre yngre 

arbeidere, kan det tenkes at man ved å heve funksjonsnivået blant de eldre i sykehjem kan bidra til at 

belastningen på personalet blir mindre.  
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Kapittel 2: Kunnskapsgrunnlag 

Høringsutkast om retningslinje 
I oktober 2016 fremla Helsedirektoratet et høringsutkast om ny Nasjonal faglig retningslinje om 

demens (8), som skal omfatte alle demente uavhengig av alder, bakenforliggende patologi eller 

annen gruppetilhørighet, og deres pårørende. Høringsfristen ble satt til 23. januar 2017, og den er 

forventet ferdigbehandlet 15. mai 2017. Retningslinjen er rettet mot politikere og andre som er 

ansvarlige for organisering av omsorg for demente, først og fremst "tjenesteytere innenfor 

kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har ansvar for 

utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres 

pårørende". Kunnskapsbaserte anbefalinger om demensomsorg, et ønske om en felles faglig 

nasjonal standard og å hindre variasjon i tjenestetilbud for demente og pårørende, er hovedmålene 

for retningslinjene. En rekke effektmål er i tillegg satt. Individuell oppfølging og 

behandlingstilbud er et av disse, og dette gjenspeiles tydelig i rådene og anbefalingene som er 

gitt.  

Kapittel 8 i retningslinjen tar for seg miljørettede tiltak og aktiviteter. I kapittel 8.1 som omhandler 

fysisk aktivitet, er det gitt følgende sterke anbefaling: "Virksomheten skal legge til rette for at 

personer med demens kan være fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag."  Helt konkret anbefales 

ukentlig fysisk aktivitet med moderat (150 minutter), høy intensitet (75 minutter) eller en 

kombinasjon av disse, fordelt på om lag 30 minutter daglig. Treningen kan deles opp i bolker à 10 

minutter. Det anbefales å tilrettelegge treningen til pasienten og hvor mye denne klarer. Pasienter 

med nedsatt mobilitet tilrådes utføre styrketrening og balanseøvelser tre ganger i uken. Trening av 

store muskelgrupper bør utføres minst to ganger i uken. Det er også gitt eksempler på spesifikke 

øvelser som ikke omtales nærmere her.  

Høringsutkastet viser til Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet for voksne, og 

aldersgruppen av voksne over 65 år nevnes spesielt. En generell helseeffekt av fysisk aktivitet 

fremheves, der styrking av hjertefunksjon, økt blodsirkulasjon og bedret blodsukkerregulering 

trekkes frem som eksempler. Effekten på motorikk, koordinasjon og balanse er spesielt gunstig for 

demente over 65 år. Mer organspesifikt nevnes skjelettmuskulatur, nervesystem og hjernen. Den 

generelle helseeffekten fysisk aktivitet har på mennesker som helhet slås fast, og retningslinjene går 

ikke videre inn på evidensen som ligger til grunn for dette.  

En sterk anbefaling om å legge til rette for minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag gis på grunnlag 

av fire vurderingskriterier. En forventer at den samstemmer med pasienters og pårørendes verdier 

og preferanser, utførelse vil være fornuftig bruk av ressurser, og det finnes klart mange fordeler med 

intervensjonen målt opp mot ulemper. Det siste vurderingskriteriet er kunnskapsgrunnlaget. 

Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget utgjør selve fundamentet i en retningslinje. For best å sikre seg relevant og 

oppdatert kunnskap er det utført et PICO-søk i forbindelse med utarbeiding av anbefalingen.  

• Patient/Problem: Pasientene vi er interessert i er personer med demens  

• Intervensjon: Fysisk aktivitet minst to ganger i uken 

• Comparison: Sammenligningen er vanlig oppfølging 

• Outcomes: Det er formulert tre ulike endepunkter, der det første er kognitiv funksjon, det 

andre er ADL-funksjon (Activities of Daily Life) og det tredje er depresjon, angst, 

atferdsproblem, livskvalitet og pårørendes omsorgsbyrde. 
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Søket resulterte i tre gode systematiske oversikter. Den første er hentet fra Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten, og er en systematisk oversikt som omfatter studier fra 2005-

2012. Fra 2015 finnes en systematisk oversikt som tar for seg treningsprogrammer for mennesker 

med demens, mens det i 2016 er laget en systematisk oversikt over systematiske oversikter som 

omhandler intervensjoner for å forsinke nedgangen i funksjon hos mennesker med demens. Både i 

Helsedirektoratets forslag til retningslinje og i de systematiske oversiktene er det gjort tydelig rede 

for hvordan forskningsmaterialet er valgt ut, inklusjons– og eksklusjonskriterier, og hvordan funnene 

vurderes som sådan (9-11). 

Tross en grundig og nøyaktig fremgangsmåte for å innhente kunnskap, viser en skjematisk 

fremstilling av PICO-søket der de tre systematiske oversiktene er inkludert, at det ikke finnes noen 

signifikante funn i studiene samlet sett. Dette skyldes hovedsakelig at primærstudiene er svært 

heterogene, ved at de tar for seg ulike populasjoner, intervensjoner, lengde av studie og effektmål. 

Denne heterogeniteten vanskeliggjør overførbarhet. Selv om det er manglende signifikans i den 

samlede analysen, konkluderes det med at forskningen kan tyde på at fysisk aktivitet kan ha noe 

betydning for utfallene som er valgt i PICO-søket, og da først og fremst ADL-funksjon.  

Vurdering av retningslinjen 
Vi har selvstendig vurdert de ulike aspektene ved retningslinjen, og samstemmer i at dette bør være 

en sterk anbefaling til tross for et svakt evidensgrunnlag.  

Årsaken til at forskningsgrunnlaget for fysisk aktivitet er svakt når det gjelder demente som gruppe, 

kan synes at det lenge har vært en lav prioritet av forskning på eldre. En mulig årsak til den lave 

prioriteringen kan være at forskning på fysisk aktivitet ikke fremstår like lukrativt for 

legemiddelfirmaer og andre kommersielle aktører. Enkeltstudiene som er tatt med i de systematiske 

oversiktene i kunnskapsgrunnlaget reflekterer at det ikke har vært noen klar overordnet konsensus i 

forskningsmiljøet hvordan slike studier skal utformes. For å kunne sammenlikne studier og sikre 

ekstern validitet er man avhengig av blant annet fellestrekk i populasjon, fremgangsmåte og 

endemål.  

Den langt bedre dokumenterte generelle helseeffekten ved fysisk aktivitet mener vi sannsynligvis vil 

være heldig for de demente i likhet med for befolkningen for øvrig. Fysisk aktivitet kan som tidligere 

nevnt være med på å redusere risiko for fall, og forebygge og lindre andre plager eldre kan ha. Vi 

oppfatter at sykdomsbildet hos pasienter med demens påvirkes av mange faktorer og ikke kun av 

patofysiologien bak demens i seg selv. Følgelig kan det å satse på fysisk aktivitet hos demente 

pasienter gi mange positive virkninger, men bildet er svært komplekst. Dette kan være både 

veldokumenterte effekter av fysisk aktivitet og andre effekter som ennå ikke er fullt ut kjent. 
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Kapittel 3: Mikrosystem 
Vår gruppe har i forbindelse med informasjonsinnhenting til oppgaven besøkt skjermet enhet for 

demente ved to sykehjem i Oslo og snakket med hjelpepleier, sykepleier, aktivitør og fysioterapeut. 

Besøkene hjalp oss å kartlegge hvordan tjenestene fungerer i dag, og hva som kan forbedres. Ved 

valg av mikrosystem har vi tatt utgangspunkt i skjermet enhet for demente på sykehjem 2, da denne 

har demente pasienter og et stort forbedringspotensial med tanke på fysisk aktivitet. På en skjermet 

enhet for demente er pasientene ofte relativt friske, fysisk sett. Avdelingen bør dessuten være 

bemannet slik at personalet har mer tid til å være sammen med beboerne og drive med aktiviteter. 

Dette gjør at en skjermet enhet er godt egnet for vårt prosjekt. 

På sykehjem 1 har det over lengre tid vært fokus på fysisk aktivitet, og dette er en sentral del av 

institusjonens virke. På sykehjem 2 har vi hatt kontakt med skjermet enhet for demente. Her har de 

ikke hatt den samme strukturerte tilnærmingen til fysisk aktivitet som på sykehjem 1, men 

personalet forsøker etter beste evne å få i gang meningsfulle aktiviteter for sine pasienter. Årsaker til 

at sykehjem 2 ikke har hatt like stor suksess med fysisk aktivitet for demente har vi oppsummert i et 

fiskebeinsdiagram, som er et nyttig verktøy for å kartlegge viktige momenter og utfordringer knyttet 

til dagens praksis. 

Sykehjem 1 
Sykehjem 1 har i dag en egen avdeling som kalles Aktivitetsavdelingen, og denne befinner seg i en 

egen etasje i sykehjemmet. De har et eget trimrom tilgjengelig, og det arrangeres en rekke aktiviteter 

som i all hovedsak er fellesaktiviteter og gruppetimer. Eksempler er dans, sittedans, trim, 

balansetrening, gåtrening, trappetrening og bowling. Per i dag er det i stor grad frivillige som 

arbeider med aktiviteter for beboerne på sykehjemmet. Noen av sykehjemmets avdelinger har i 

tillegg noen aktiviteter på post. Spesielt gjelder dette avdelingen for beboere med demens og 

alderspsykiatri.  

For noen år siden ble det gjennomført et prosjekt på sykehjemmet for å kartlegge hvordan man 

kunne forbedre og tilrettelegge aktiviteter på sykehjemmet. Dette prosjektet var i samarbeid med 

Idrettshøyskolen og fysioterapeuter, og varte i ett år. Fokuset på fysisk aktivitet har siden den gang 

stått sentralt i Sykehjem 1, og nye aktiviteter kommer stadig til. For eksempel har det nylig blitt satt i 

gang balansetreningsgruppe, sykkelturer og turgrupper med fysioterapeut.  

Sykehjem 2 
På sykehjem 2 har hver avdeling to pleiere som også fungerer som aktivitetskontakter. De har 

ansvaret for aktivitetsplanlegging på sin avdeling. I tillegg er personalet instruert om å aktivisere 

beboerne så mye som mulig, og flere av aktivitetene som gjennomføres har fysiske innslag. 

Eksempler her er spaserturer på en halv til én time i nærområdet eller ball kasting. En fysioterapeut 

kommer fast en gang i uken, og organiserer en halvtimes trim til musikk. Et annet tilbud er ukentlig 

gåtrening for alle beboere på sykehjemmet, og aktivitør arrangerer fra tid til annet sittedans med tau 

som beboere holder i og dermed dras med i bevegelsene. 

Når en pasient flytter inn på den skjermede enheten fyller beboer og pårørende ut et hefte med 

bakgrunnshistorie og informasjon om beboeren. Denne brukes som veiledning for personalet ved 

samtaler og omgang med beboerne. Sykehjem 1 har et tilsvarende skjema som de kaller Min 

livshistorie.
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Lite fysisk aktivitet 

Miljø/kultur 
- For lite fokus på fysiske aktiviteter i 
personalgruppa 
- For lite fokus på beboeren når de er 
på tur/aktiviteter  

Personal/ressurser 
- Lite personalressurser og avsatt tid til 
fysisk aktivitet 
- Lite bruk av ergoterapeut, fysioterapeut 
- Oppfatning i personalgruppen om for stor 
arbeidsbyrde 

Pasient 
- Stort spenn i pasientpopulasjonen 
hvor noen er skrøpelige og andre er 
spreke 
- Passivitet som del av 
sykdomstilstanden 
- Varierende motivasjon og forståelse 

Organisasjon 
- Manglende opplæring av personale om 
fysisk aktivitet 
- Lite fokus på fysisk aktivitet fra 
avdelingsledelsen 
 

Utstyr 
- Lite treningsutstyr 
- Dårlig forfatning på treningsutstyr 

 

Annet 
- Treningsrom brukt som lagerrom 
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Kapittel 4: Tiltak 
Etter å ha hentet inn informasjon fra sykehjem 1 og 2, har vår gruppe kommet frem til fem 

forbedringstiltak vi tror kan gjøre det enklere å oppnå målsettingen om 30 minutter fysisk aktivitet 

daglig for demente i sykehjem. Tiltakene er utarbeidet med grunnlag i hvilke behov som foreligger og 

hvilke tiltak som allerede eksisterer. I tillegg har vi vurdert hvilke tiltak som realistisk sett er mulig å 

gjennomføre. Vi oppnevner en tverrfaglig gruppe (se kapittel 6: Prosess, ledelse og organisering) som 

har ansvaret for prosjektet og som arrangerer kurskvelder for ansatte. På avdelingen vil vi henge opp 

en tavle hvor det er lett å ha oversikt over aktiviteten som er gjennomført, og vi vil ha en månedsplan 

hvor det daglig er ført opp organisert aktivitet. På hver vakt vil en av pleierne ha hovedansvaret for at 

fysisk aktivitet blir gjennomført. I tillegg vil vi legge til et punkt om fysisk aktivitet i skjemaet som 

fylles ut ved innkomstsamtalen. 

1. Kurskveld  
Hver sjette måned skal det holdes en kurskveld for ansatte. Denne skal planlegges og gjennomføres 

av prosjektgruppen. Ideen med kurskvelden er at den skal bidra med inspirasjon, motivasjon, 

opplæring og å vedlikeholde kunnskap blant de ansatte. Kursene vil utformes for å være 

engasjerende og praktiske som mulig.  

En fagperson kan innlede kvelden med å informere om effekter av fysisk aktivitet og forklare hvorfor 

dette er viktig for demente pasienter. Deretter kan de ansatte diskutere fysisk aktivitet, og komme 

med innspill og forslag til aktiviteter. Her åpnes det opp for at de ansatte kan dele gode tips som 

personalgruppen kan dra nytte av. Kurskvelden går over i en praktisk del hvor fysioterapeut eller 

aktivitør gir de ansatte opplæring i forhåndsbestemte aktiviteter. Slik settes de ansatte i stand til å 

lede fysiske aktiviteter på egen hånd. De ansatte skal få informasjon om hvilke praktiske verktøy og 

fasiliteter sykehjemmet har, for eksempel trimrom. 

Etter gjennomført kurskveld skal de ansatte føle seg sikre på hva de kan gjøre og hvordan de skal 

utføre fysisk aktivitet sammen med beboerne. Målet med kurset er å gi de ansatte trygghet og 

tilhørighet, fremme deres motivasjon og gi kunnskap om ulike aktivitetsalternativer. På denne måten 

vil de ansatte kunne sitte igjen med en opplevelse av å selv ha vært med på å utforme prosjektet, 

noe som igjen fører til en følelse av eierskap. De ansatte vil gjennom kurskvelden få oppleve at deres 

meninger, tid og innspill er av stor verdi. Prosjektgruppen sørger dermed for et felles prosjekt, der 

arbeidsoppgaver ikke pålegges de ansatte av en ledelsesgruppe uten mulighet for diskusjon, men at 

kursdeltakerne som gruppe tenker seg frem til et felles mål. Denne arbeidsmåten fører til liten 

avstand mellom prosjektgruppe og ansattgruppe som helhet – og øker sannsynlighet for god dialog 

gjennom hele prosessen.   

2. Aktivitetstavle 
For enkelt å kunne registrere fysisk aktivitet blant beboere skal det settes opp en tusjtavle på 

vaktrommet. Den som har gjennomført fysisk aktivitet sammen med en beboer skal registrere dette. 

Ti minutter fysisk aktivitet setter ett kryss på tavlen. Dette gir en enkel oversikt over hver enkelt 

beboers mengde fysisk aktivitet per dag samtidig som det bevisstgjør de ansatte. Dersom andre enn 

ansatte har engasjert beboeren i fysisk aktivitet, kan pleiepersonalet sette kryss på vegne av disse. 
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Beboer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

           X = Ti minutter fysisk aktivitet 
Figur 1: Aktivitetstavle. 

3. Aktivitetskalender 
Det er enklere for ansatte å følge et planlagt skjema enn stadig å måtte finne på selv hva de skal 

gjøre sammen med beboerne for å engasjere dem i fysisk aktivitet. Ulike aktiviteter føres inn i en 

kalender hver måned. Slik får man en oversikt over hva som skal skje hver dag en måned fremover i 

tid. Aktiviteter kan være en kombinasjon av gruppetrening, individtrening og individtilpasset trening. 

Aktivitetsplanen utformes av prosjektgruppen etter innspill fra personalet på kurskvelden. 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 

01.01.17 
KL. 10.30 
Balansetrening 

02.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening 

03.01.17 
KL. 10.30 
Trappegang 

04.01.17 
KL. 10.30 
Dans/Sittedans 

05.01.17 
KL. 10.30 
Bålrotasjon & 
gangetrening 

06.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening 

07.01.17 
KL. 10.30 
Balansetrening 

2 

08.01.17 
KL. 10.30         
Trim 

09.01.17 
KL. 10.30 
Balansetrening 

10.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening  

11.01.17 
KL. 10.30 
Trappegang 

12.01.17 
KL. 10.30 
Dans/Sittedans 

13.01.17 
KL. 10.30        
Bowling 

14.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening  

3 

15.01.17 
KL. 10.30 
Balansetrening 

16.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening 

17.01.17 
KL. 10.30        
Trim 

18.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening 

19.01.17 
KL. 10.30 
Hagearbeid 

20.01.17 
KL. 10.30 
Bålrotasjon & 
gangetrening 

21.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening  

4 

22.01.17 
KL. 10.30        
Trim 

23.01.17 
KL. 10.30 
Balansetrening 

24.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening  

25.01.17 
KL. 10.30 
Trappegang 

26.01.17 
KL. 10.30 
Dans/Sittedans 

27.01.17 
KL. 10.30               
Trim 

28.01.17 
KL. 10.30 
Individtilpasset 
trening  

Figur 2: Eksempel på aktivitetskalender. 

4. Aktivitetsansvarlig 
På samme måte som det hver vakt er en som har ansvar for skyllerommet eller kaffen, skal en ansatt 

på hver vakt ha ansvar for fysiske aktiviteter. Han/hun skal følge beboerne til aktiviteter, og lede eller 

delta på aktiviteten. Aktivitetsansvarlig har også ansvar for at det blir registrert hvor mye beboerne 

har vært i aktivitet i løpet av dagen (se tiltak 2: Aktivitetstavle), og skal fristilles til å fokusere på 

fysiske aktiviteter i en periode etter frokost.  
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Det er aktivitetsansvarlig som har vakt på søndag kveld som har ansvar for å overføre det som i løpet 

av uken har blitt krysset av på tusjtavlen til et eget Excel-dokument på felles datamaskin og eventuelt 

også i pasientjournalen. På denne måten registreres graden av måloppnåelse fortløpende og det blir 

enkelt å hente ut og analysere data ved oppfølging og evaluering av prosjektet.  

5. Min livshistorie 
Ved innkomst til avdelingen fylles det rutinemessig ut et skjema med bakgrunnsinformasjon om 

beboeren, ofte kalt Min livshistorie. Vi ønsker å sette inn et punkt vedrørende interesser for fysisk 

aktivitet i dette skjemaet for bedre å individtilpasse aktiviteter ut i fra beboerens erfaring, ønsker og 

funksjonsnivå. Denne innkomstsamtalen er det oftest avdelingssykepleieren som tar, og dette 

tiltaket blir derfor hans/hennes ansvar.  

Pasientpopulasjonen med demens er på ingen måter en homogen gruppe, og deres kognitive og 

fysiske status varierer innen et bredt spekter. Dessuten har mennesker med demens ulike interesser, 

og det er essensielt at helsearbeidere ser det unike mennesket i hver pasient. Ved å innføre et punkt 

om fysisk aktivitet i Min livshistorie kan vi identifisere hva beboeren liker og hva de har hatt som 

tidligere interesser, så den fysiske aktiviteten kan føles meningsfylt og givende. Aktiviteter som 

beboeren er kjent med fra før kan lettere skape engasjement enn nye og ukjente aktiviteter. 

Samtidig kan aktivitetene gjerne være utfordrende, mennesker har ofte godt av en utfordring 

dersom vi føler at vi kan håndtere den. 

Noen personer setter pris på privatliv for å utøve sine aktiviteter, mens andre søker fellesskapet i en 

gruppe. Noen foretrekker å være på rommet sitt, mens andre ønsker å komme seg ut og se andre 

mennesker og få et miljøskifte. Mange liker begge deler, litt av hvert på ulike dager og ulike stunder. 

Det er viktig i størst mulig grad å tilrettelegge de fysiske aktivitetene ut ifra beboernes ønsker og 

interesser, såvel som mental og fysisk status. 

Innkomstsamtalen gjøres som oftest sammen med pårørende. Ved denne samtalen er det viktig at 

pårørende får informasjon om prosjektet, slik at de utvikler kunnskaper om og blir bevisste de 

helsefremmede effektene fysisk aktivitet har. Pårørende skal i forbindelse med innkomstsamtalen 

samtidig kunne få nyttige tips til hva de kan gjøre sammen med beboeren for å bistå, dersom de 

ønsker det. Ansvaret for at beboeren skal få sin daglige fysiske aktivitet skal likevel ligge på 

institusjonen, beboere skal få minst 30 minutters fysisk aktivitet daglig uavhengig av pårørende. 

Pårørende skal ikke føle press til å bidra, men det er en klar bonus om de er engasjerte. Hvis 

pårørende får kunnskap om hvordan de kan medvirke i fysisk aktivitet vil dette kunne avlaste de 

ansatte, samtidig som det kan ha en god effekt på samspillet mellom beboer og pårørende.   
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Kapittel 5: Indikatorer  
En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet innenfor et definert område, og kan således 

brukes for å overvåke og dokumentere kvaliteten på en helsetjeneste. Eksempler er faglig 

kvalitetsforbedring, støtte til brukervalg, virksomhetsstyring, legitimering og kontrollering. Det er 

vanlig å kategorisere indikatorer som strukturindikatorer, prosessindikatorer eller resultatindikatorer 

(12). 

Strukturindikatorer innenfor helsevesenet beskriver dets rammer og ressurser, og indikerer dermed 

hvilke forutsetninger det har for å håndtere oppgaver knyttet til forebygging, diagnostikk, 

behandling, pleie og rehabilitering. Eksempler på strukturindikatorer kan være antall leger eller 

sykepleiere og deres kompetanse, tilgang på utstyr, teknologi og fasiliteter. Prosessindikatorer 

beskriver konkrete aktiviteter i et pasientforløp og brukes til å evaluere om pasientene mottar 

ytelsene som referanseprogrammer og kliniske retningslinjer sier at de bør motta innenfor områdene 

forebygging, diagnostikk, behandling, pleie, rehabilitering og kommunikasjon. Resultatindikatorer er 

designet for å belyse en pasients gevinst i form av overlevelse, symptomer, undersøkelses- eller 

labmessige karakteristika, pasientens fysiske og psykiske tilstand, samt tilfredshet med behandlingen 

både hos pasienten og eventuelt hos pårørende (12, 13). 

I dette prosjektet er det mulig å innføre indikatorer i alle disse tre gruppene. Strukturindikatorer som 

kan tenkes er tid avsatt per ansatt til fysisk aktivitet, treningsfasiliteter og hjelpemidler tilgjengelig og 

personaldekning. Prosessindikatorer kan gå på opplæring av personale, andel beboerdager med 

gjennomført minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet og andel beboerdager med gjennomført daglig 

fysisk aktivitet på mindre enn 30 minutter. Resultatindikatorer kan være brukertilfredshet, 

pårørendetilfredshet og ansattilfredshet. Siden det er viktig at omfanget av kvalitetsindikatorene 

holdes på et håndterbart nivå, har vi valgt å begrense antallet til én: Andel beboerdager med 

gjennomført minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet. I evalueringen av prosjektet vil mange flere 

aspekt være relevante, for eksempel de ansattes erfaring og pårørendes tilfredshet. Dette har vi valgt 

ikke å innføre som en strukturert indikator i seg selv, men heller å inkludere i evalueringen. 

Vurdering av indikator 
Siden det er viktig at omfanget av kvalitetsindikatorene holdes på et håndterbart nivå, har vi valgt å 

begrense antallet til én prosessindikator i vårt prosjekt. Denne indikatoren er andel beboerdager 

med gjennomført minst 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Det stilles visse krav til en 

kvalitetsindikator, og i det følgende er indikatoren som brukes i dette prosjektet vurdert opp mot 

disse kravene til relevans, gyldighet, målbarhet, tilgjengelighet, pålitelighet, sensitivitet for endring 

og negative effekter av forskyvning av oppmerksomhet og ressurser i virksomheten (12-15).  

Relevans: Den aktuelle indikatoren er direkte knyttet til anbefalingen i den faglige retningslinjen for 

demenspasienter om minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag. Den er derfor svært relevant for 

kvaliteten på tilbudet til disse beboerne (8).  
Gyldighet (validitet): Det er nærliggende å definere kvalitet på behandling/pleie av demenspasienter 

basert på den faglige retningslinjen for denne behandlingen – behandling av høy kvalitet er 

behandling som følger gjeldende faglige retningslinjer. Så lenge den faglige retningslinjen for 

behandling av demenspasienter anbefaler minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag, og den aktuelle 

indikatoren måler nettopp antall beboerdager med minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag, er det 

en klar sammenheng mellom denne indikatoren og kvalitet (8).  

Målbarhet: Fysisk aktivitet er definert som «enhver kroppslig bevegelseutført av skjelettmuskulatur 

som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå» (16). Varigheten har vi satt til minst ti 
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minutter per måling registrert på aktivitetstavla (se tiltak 3: Aktivitetstavle). Ytterligere presisering av 

hva som kvalifiserer som fysisk aktivitet velger vi ikke å gjøre fordi det da vil gjøre registreringen 

vanskeligere for de som skal gjøre den. Denne relativt åpne definisjonen av fysisk aktivitet svekker i 

noen grad indikatorens målbarhet til fordel for tiltakets gjennomførbarhet.  

Tilgjengelighet: Det fremstår som ukomplisert å innhente data til denne indikatoren siden 

pleiepersonell organiserer aktivitetene, og da enkelt kan dokumentere både tidsbruk og aktivitet på 

aktivitetstavla i vaktrommet. 

Pålitelighet (reliabilitet): Man må anta at tidsmålinger gjøres korrekt og på samme måte av alt 

pleiepersonell. En mulig feilkilde knyttet til indikatorens pålitelighet er som tidligere diskutert hvis 

pleiepersonell definerer fysisk aktivitet på forskjellig måte, som kan føre til ulikhet i målinger. 

Sensitivitet for endring: Indikatorene baserer seg på tidsmålinger og bør derfor være godt egnet til å 

avdekke eventuelle effekter av tiltakene i form av endret tidsbruk. 

Negative effekter av forskyvning av oppmerksomhet og ressurser i virksomheten: Den aktuelle 

indikatoren måler antall beboerdager med fysisk aktivitet på minst 30 minutter daglig, som er 

akkurat det samme som det retningslinjen anbefaler og som er vårt mål for prosjektet. Det er derfor 

svært lite trolig at indikatoren medfører forskyvning av oppmerksomhet og ressurser vekk fra det 

man ønsker å oppnå, nemlig økt fysisk aktivitet, men snarere tvert imot retter oppmerksomheten 

mot målet. Selve prosessen med å registrere tiden anses som lite ressurskrevende for 

sykehjemspersonalet (8).  
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Kapittel 6: Prosess, ledelse og organisering 
Kvalitetsforbedring  
Pasientene setter sin lit til at vi som helsepersonell til enhver tid utøver god praksis. I helsetjenesten 
finnes det mange områder der resultater kan forbedres, og som helsepersonell har man et ansvar for 
at systemene man jobber i skal være best mulig for pasientene, samfunnet og helsepersonellet selv. 
Kvalitetsforbedring er systematisk arbeid for å finne svikt i tjeneste kvaliteten, og å iverksette tiltak 
for å gjøre tjenestene bedre. Det er utviklet en rekke verktøy og metoder som kan benyttes innen 
arbeidet med kvalitetsforbedring, og en av de mest kjente metodene er PDSA- sirkelen, også kjent 
som Demnigs sirkel – utviklet av William Edwards Deming (1900-1993). PDSA-sirkelen består av fire 
trinn: Plan, Do, Study og Act.  Seksjon for kvalitetsutvikling ved Kunnskapssenteret har utviklet en 
modell for kvalitetsforbedring basert på PDSA-sirkelen. I kunnskapssenterets modell beskrives fem 
ulike faser om hvordan man skal gå frem for å få forbedringer i helsetjenestene. I 
implementeringsprosessen av våre tiltak har vi valgt å følge denne modellen for kvalitetsforbedring 
for å øke sannsynligheten for vellykket endring (17-19).  
 

Figur 4: Fem trinn for kvalitetsforbedring. Sirkelen illustrerer at arbeidet med kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess 
hvor man gjerne går flere runder. Pilen i midten av sirkelen illustrerer at det kan bli nødvendig å gå tilbake til tidligere faser i 
prosessen. Figur hentet fra helsebiblioteket (18).  
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Forberedelse og planlegging 

For å kunne gjennomføre et forbedringsarbeid må man ta utgangspunkt i en felles erkjennelse av 

behovet for forbedring av tjenestene. I dette prosjektet kommer erkjennelsen som en følge av nye 

retningslinjer innen demensbehandling. For at forbedringsarbeidet skal bli vellykket er det viktig med 

forankring i ledelsen, fagmiljøet, pasientene og andre parter, slik som pårørende (18).  

I dette forbedringsprosjektet har vi valgt å organisere en prosjektgruppe bestående av 

pleiepersonell, avdelingsleder, lege, fysioterapeut og aktivitør. Dette blir en tverrfaglig gruppe som er 

ansvarlig for utforming og planlegging av fysisk aktivitet for beboerne på sykehjemmet. Samtidig får 

man forankring av prosjektet på flere nivåer i organisasjonen, noe som er helt sentralt for 

oppslutningen. Prosjektgruppens oppgaver er arrangering av kurskveld (tiltak 1: Kurskveld), lage 

aktivitetskalender (se tiltak 2: Aktivitetskalender) og sørge for implementering og evaluering. 

Varigheten av prosjektet er satt til tolv måneder, og en fast møteplan skal følges. Før oppstart av 

prosjektet skal prosjektgruppen ha et innledende møte hvor de diskuterer og fordeler ulike 

ansvarsområder, samt planlegger nødvendig opplæring i form av kurskvelder til de ansatte ved 

avdelingen (se tiltak 2: Kurskveld). Det er viktig å sikre at alle involverte har grunnleggende kunnskap, 

og dette sikres gjennom disse kurskveldene. Prosjektgruppens oppgave på første møte er å sette opp 

realistiske mål og tiltak i forhold til tilgjengelige ressurser på avdelingen, det være seg tid, personell 

og økonomi. Målet om at sykehjemmet skal «legge til rette for at personer med demens kan være 

fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag» må være i tråd med virksomhetens formål. For at 

forbedringsarbeidet skal bli vellykket må prosjektgruppen være enige i målet.  

Utførelse 

I denne sammenheng er det fornuftig å prøve ut tiltakene i én avdeling, her en lukket 

demensavdeling, før man eventuelt starter den nye praksisen hos alle demente ved hele 

sykehjemmet eller i hele sykehjemsetaten. Utprøving i liten skala forenkler evalueringsprosessen og 

det vil bli lettere å gjøre justeringer.  

I mange prosjekter anbefales det at man kun setter i gang ett tiltak av gangen for å lettere kunne 

bedømme hvilket tiltak som har effekt. I dette prosjektet har vi vurdert at det vil være nyttig å 

angripe problemstillingen fra flere holdepunkter, og dermed vil det være hensiktsmessig å igangsette 

flere tiltak. Det er viktig at prosjektgruppen tilstreber god informasjon til alle involverte parter til 

enhver tid – både om selve tiltaket og om ønsket måloppnåelse. Informasjonen kan enkelt gis ved et 

skriv som henges opp på informasjonstavlen ute i avdelingen, så pasienter, pårørende, ansatte og 

andre lett kan se det (18). 

Evaluering og oppfølging 

Prosjektgruppen møtes til et oppfølgingsmøte tre måneder etter oppstart av kurskvelder og 

implementering av nye tiltak. Gruppen vurderer analysen gjort ved statistisk prosesskontroll (se 

under), diskuterer hva som har fungert og hva som eventuelt ikke har fungert, og gjør justeringer 

deretter. Det arrangeres så to oppfølgingsfølgingsmøter til; ett ved seks måneder og ett ved tolv 

måneder etter oppstart. Alt i alt skal prosjektgruppen møtes fire ganger i løpet av tolv måneder.  

Evaluering av forbedringstiltaket underveis er viktig for å kunne vite noe om tiltaket har virket etter 

hensikten. Vi vil vurdere i hvor stor grad tiltaket har bidratt til at de demente får sine anbefalte 30 

minutter med fysisk aktivitet hver dag. Resultatet av evalueringen etter tolv måneder må diskuteres 

både innad i prosjektgruppen og med ansatte. Resultatet av målingene må gjøres synlige for alle 

parter for å skape videre motivasjon, og for å bidra til at eventuelle tiltak som ga gode resultater 

forankres i praksis (18).  



16 
 

Hvis målet ikke er oppnådd etter tolv måneder kan det tenkes at tiltakene ikke har fungert eller at 

tolv måneder er for kort tid til at tiltakene kan gi effekt. Man må vurdere om ting har blitt gjort som 

man var enige om, om det er behov for ytterligere forbedringer, og om det vil være nyttig å gi 

prosessen lengre tid. Prosjektgruppen kan starte opp en ny PDSA-sirkel hvor de vurderer årsaker til 

manglende måloppnåelse og gjøre eventuelle justeringer for implementeringstiltak.  

Statistisk prosesskontroll 
Tallene vi får fra prosessindikatoren (se kapittel 4 delkapittel 4 Aktivitetsansvarlig) skal analyseres 

ved bruk av statistisk prosesskontroll, og dette er prosjektgruppens ansvar. Denne typen 

indikatorkontroll har til hensikt å sikre kontroll i tre kategorier; Variasjon, nivå og forbedring. Det skal 

sikre at det ikke er for stor variasjon i målingene til at utviklingen kan bedømmes. Ved nivåkontroll 

vurderes om kvaliteten er i henhold til god praksis. Endelig skal man sikre at forbedringen 

dokumenteres og at utviklingen går i riktig retning. Viktigst i vår oppgave og med vår valgte indikator, 

er variasjonskontroll og forbedringskontroll (20).  

For å se hvordan gjennomsnittlig mengde fysisk aktivitet har endret seg over perioden, kan man 

benytte et X-bar. Dette kan lett føre til den bias at man tilbyr de sprekeste pasientene mer aktivitet 

for å dra opp gjennomsnittet fremfor å sørge for at flest mulig kommer over 30 minutter. Et I-

diagram for den individuelle pasient kan være interessant å ha i Gerica for å dokumentere den 

enkelte pasients formutvikling og deltakelse. Dette er ikke det sentrale i vårt prosjekt, da vi ser på 

måloppnåelse på gruppenivå, men informasjonen er mulig å ekstrahere fra den løpende 

dokumentasjonen hentet fra tusjtavla (se kapittel 4 tiltak 2 Tusjtavle og tiltak 4 Aktivitetsansvarlig). 

En mer egnet metode er da P-diagram hvor prosentandelen beboerdøgn med oppnådd mål om 30 

minutter daglig fysisk aktivitet angis for hver dag i perioden. Da kan man se utviklingen over tid. Man 

kan se variasjon i oppnåelse mellom hverdag og helg, og man kan se om enkelte arrangementer i 

aktivitetskalenderen ga samtidig økt måloppnåelse. Det kan også bli tydelig hvor stor måloppnåelse 

de ulike teamene som er på jobb har (21).  
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Figur 3: P-diagram over andel beboerdøgn med oppnådd 30 minutter fysisk aktivitet. I disse tenkte dataene går andelen 

måloppnåelse ned i helgene, og dette er noe prosjektgruppen da må se på årsaker til og komme med tiltak. 

Innarbeiding i daglig drift 
Etter utprøvingsfasen gjøres en evaluering av hele prosjektet, hvor ledelsen, ansatte, 

prosjektgruppens medlemmer, pårørende og beboere i mikrosystemet deltar. Først må man 

undersøke om målet med prosjektet ble oppnådd, som beskrevet i punktet om evaluering. 

Personalets motivasjon og ledelsens tilbakemelding står sentralt. På den økonomiske siden må man 

se på eventuelle utgifter som følger prosjektet, og om det har ført til overtidsarbeid og økt belastning 

for ansatte. Etter evalueringen av fordeler og ulemper, kan man ta stilling til spørsmålet om 

innarbeiding av 30 minutters fysisk aktivitet i den daglige driften.  

Det er mange andre aspekter ved prosjektet som kan være spennende å studere, men som vi har 

valgt å se bort ifra som indikatorer i dette prosjektet. Eksempler er at man på pasientnivå kan man 

vurdere kognitiv og fysisk utvikling i løpet av de tolv månedene. Medikamentforbruk før og etter kan 

være interessant, men også fall og skader underveis.  

Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring 
Etter å ha besøkt to sykehjem og snakket med ansatte, har vi en felles oppfatning om at en 

avgjørende faktor for å implementere og gjennomføre prosjektet vil være full støtte og engasjement 

fra ledelsen. Før prosjektet iverksettes er det viktig at avdelingsleder involveres. Det kan tenkes at 

ledelsen vil komme med innvendinger om at prosjektet vil kreve økonomiske midler, og føre til større 

belastning på ansatte og mindre tid til andre nødvendige gjøremål. Initiativtaker for prosjektet må 

informere om behovet for kvalitetsforbedring, forskning og retningslinjene på feltet, og gi innsyn i 

fordeler med tiltakene på kort og lengre sikt. Man redegjør for planen for gjennomføring og PDSA-

sirkelen. Det er viktig at man er åpen for å høre på ledelsen og deres synspunkter. Initiativtaker må 

være mottakelig for å gjøre endringer, slik at ledelsen får være med på å utforme prosjektet. Først 

når man har ledelsen med på laget som en aktiv del av prosjektgruppen vil utførelsen av prosjektet 

være mulig (5, 22).  
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Når man skal gjennomføre dette prosjektet er det tenkelig at man også vil møte motstand fra 

personalet, hvor disse kan føle at de blir pålagt mer arbeid på den avdelingen, i tillegg til andre 

gjøremål. Etter å ha snakket med sykehjem lærte vi at det handler om prioriteringer. For eksempel 

var det en sykehjemsavdeling hvor avdelingslederen hadde gitt instruks om at det ikke var så nøye 

om skyllerommet var ryddig så lenge pasientene hadde det bra og ble aktivisert. Pasienten ble satt i 

sentrum og fikk på den avdelingen tilbud om fysisk aktivitet. Det er i en skjermet avdeling ofte lagt 

opp til å være en del aktiviteter, og da ønsker vi at de ansatte har en bevissthet om at de fysiske 

aktivitetene er et helsebringende alternativ til andre aktiviteter eller stillesitting.  

Det er altså planlagt i henhold til tiltak 1 Kurskveld at alle ansatte på avdelingen hvor prosjektet skal 

gjennomføres reflekterer over fordeler og ulemper over fysisk aktivitet og bevissthet rundt 

nåværende praksis før start av prosjektet. Det må ligge til grunn en felles erkjennelse av behovet for 

forbedring av fysisk aktivitet i sykehjemsavdelingen. Det vil være viktig å høre på de ansatte, og be 

ansatte ta aktivt kontakt med prosjektgruppens medlemmer ved problemer eller tilbakemeldinger 

om hva som fungerer og ikke fungerer. Det blir essensielt å skape engasjement og glede rundt 

prosjektet slik at de ansatte føler at de også blir hørt angående implementeringen og 

gjennomføringen av prosjektet. Alle de ansatte bør møte opp på kurskveldene, så de får en bedre 

forståelse og tilegner seg kunnskap om prosjektet. Det er sentralt å skape samhold blant ansatte og i 

prosjektgruppen (18). 
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Kapittel 7: Konklusjon 
Det blir stadig flere eldre og demente i Norge, og høsten 2016 kom det et høringsutkast til nye 

retningslinjer i behandling av demente. Der anbefales det sterkt at helseinstitusjoner legger til rette 

for 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Den positive effekten av fysisk aktivitet for demente spesielt 

har et tynt forskningsgrunnlag, men for den generelle befolkningen har effekten god dokumentasjon.  

Vi valgte en skjermet enhet for demente som prosjektets mikrosystem, og innhentet mye kunnskap 

derfra. Utfordringene knyttet til prosjektet er å få med ledelsen, motivere personalet, og bringe til 

veie de nødvendige økonomiske ressursene. I tillegg er pasientgruppen svært variert, så det må 

legges ned et arbeid for at den fysiske aktiviteten skal være individtilpasset og lystbetont.  

Vi mener absolutt at fysisk aktivitet for demente er et område som bør satses på, at dette prosjektet 

bør gjennomføres og at det etter et år bør evalueres for eventuell innarbeiding i daglig drift. Med 

mer fysisk aktivitet i hverdagen på sykehjemmet vil også demente nyte godt av helsegevinstene ved 

fysisk aktivitet og en del vil oppleve dagene som mer meningsfulle. Ethvert individ bør uavhengig av 

helse eller alder få best mulig behandling og tilrettelagt for fysisk aktivitet og utfoldelse. Hvis man 

ikke prøver å utgjøre en forskjell for de demente og eldre, får man heller ikke se resultater. 
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