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Forord 
Denne rapporten viser resultater fra en studie av et botilbud til personer med demens. 
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og 
Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag.

Gjennomføringen av studien er utført med midler fra Husbanken. Seniorrådgiver 
i Husbanken Åse Ribe og arkitekt Rina Ihlen har hatt faglig oppfølging. I løpet av 
prosjektperioden har det vært et møte hvor Åse Ribe og Rina Ihlen deltok med sin 
kompetanse og med nyttige innspill.     

Initiativtaker til studien er prosjektgruppen i kommunens demensprosjekt: ”Under 
overflaten – tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien” ved FoU-leder 
Bjørg Th. Landmark. Prosjektgruppen har fungert som studiens ressursgruppe.

Høgskolen i Buskerud har bidratt med FoU-tid. Prosjektleder, veileder og ansvarlig 
for prosjektet er professor Siri Ytrehus, Høgskolen i Buskerud avdeling for helsefag. 
Førstelektor Heid Svenkerud Aasgaard har hatt det daglige ansvaret og gjennomført 
prosjektet.  

FoU-leder Bjørg Th. Landmark er prosjektansvarlig og veileder fra Drammen 
kommune. Hun har vært co-moderator i fokusgruppeintervjuene og deltatt i analysen 
av dataene sammen med førstelektor Heid Svenkerud Aasgaard. 

Enhetsleder for demens ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 
Anne Marie Mork Rokstad, har vært Aasgaards veileder på metoden Dementia Care 
Mapping.

Heid Svenkerud Asgaard har i løpet av prosjektperioden lagt frem funnene for 
pårørende og personalet ved enheten hvor en har gjennomført studien. 

Vi takker alle for innsatsen og samarbeidet. Lederne for institusjonen og 
virksomheten har tilrettelagt for studien på en god måte. Spesielt vil vi takke alle 
ansatte, pårørende og beboere ved den skjermede enheten som har gjort denne 
studien mulig.

Dato 

Dekan Heidi Kapstad 
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1.0 Innledning
I denne rapporten presenteres resultater fra en casestudie av en skjermet enhet i en 
institusjon for personer med demens. Studien har sett spesielt på hvordan sosiale 
behov blir ivaretatt i dette botilbudet.  

I studien er det lagt vekt på å få fram en helhetlig forståelse av beboernes mulighet 
for ivaretakelsen av sosiale behov, og hvordan boligen brukes i den sammenhengen. 
Studien baserer seg på intervjuer med ansatte og pårørende og observasjoner i 
boligen. 

1.1 Oppbygning av rapporten
Rapporten er delt inn i fem kapitler. Etter at rapportens teoretiske bakgrunn og 
studiens metoder er beskrevet i kapittel en, gir kapittel to en kort beskrivelse av 
institusjonen der studien ble gjennomført. Kapittel tre beskriver og diskuterer 
tjenestetilbudet og ser særlig på hvordan de sosiale behovene blir ivaretatt. Kapittel 
fire omhandler enhetens organisering og samarbeid med pårørende. I kapittel fem 
beskrives og diskuteres bruken av fellesområder i boligen. Private rom blir også 
beskrevet her.  Rapportens hovedfunn oppsummeres i kapittel seks.

1.2 Teoretisk bakgrunn 
Svikt i kognitive funksjoner rammer menneskets evne til å forstå og til å gjøre seg 
forstått (Engedal og Haugen, 2005; Ingebretsen, 2005). Når så viktige forutsetninger 
for fellesskapet rammes, blir kontakten med andre mennesker svært viktig for å 
oppleve verdighet og trivsel hos personer med demens. Sykdommen kan også påvirke 
muligheten til å inngå i sosiale fellesskap og deltakelse i ulike aktiviteter (Kitwood, 
1999). Videre rammer demenssykdommer mentale funksjoner som sorterer stimuli 
fra omgivelsene.  Sansestimuleringsnivå er derfor et generelt trekk som påvirker 
mennesker med demens og må tas hensyn til i det fysiske og psykososiale miljøet 
(Landmark et al, 2009). Beboernes likegyldighet og tilbaketrekning fra det sosiale 
fellesskapet kan være former for tilpasningsstrategier som personer med demens 
kan bruke for å overleve i et miljø som er for komplekst (Pachana, 2002; Werezak 
og Morgan, 2003). Det er derfor flere forhold som fører til at ivaretakelsen av 
sosiale behov er avhengig av at de fysiske og psykososiale rammer legges til rette 
for deltakelse i felleskap med andre. Flere studier har dokumentert nytteeffekten 
av tilrettelagte omgivelser i skjermede enheter (Day et al, 2000; Ruths, 2005). Det 
er imidlertid metodiske utfordringer på dette forskningsområdet og Landmark et 
al (2009) konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget om effekten av skjermet enhet 
er svært begrenset. Det finnes imidlertid i litteraturen mange holdepunkter for at 
et fysisk og psykososialt miljø som tilrettelegger for menneskelig fellesskap, bedrer 
trivsel og verdighet hos personer med demens (Kitwood, 1999; Briller og Calkins, 
2000; Haak, 2003; Surr, 2006; Brooker, 2007).
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1.2.1 Tjenestetilbudet 

Samarbeidet med pårørende 

Demenssykdommer fører til hjelpeløshet hos enkeltindivider og store 
omsorgsoppgaver for pårørende og samfunnet. Sykdommen er progredierende 
og før eller siden vil personer med demens ha behov for å flytte til botilbud med 
døgnkontinuerlige hjelp.  Aldersdemens er i dag den viktigste årsaken til innleggelse 
i sykehjem (Helse- og omsorgsdepartementet, 2007). Sammen med pårørende vil da 
offentlig ansatte være viktige premissleverandører for den sykes ivaretakelse av sosiale 
behov. I litteraturen finner en flere forfattere som beskriver betydningen av samarbeid 
med pårørende når den demensrammede flytter inn på institusjoner (Buckwalter, 
1997; Boise og White, 2004). Pårørende kan ha sammensatte opplevelser når et 
familiemedlem må flytte inn i kommunens botilbud. Ingebretsen og Sotlem (2002) 
beskriver i sin undersøkelse om demens i parforhold hvordan pårørende opplever 
lettelse, men også skyldfølelse når den demensrammede flytter til institusjon. Haesler 
et al, (2007) hevder at hvis personalet og pårørende ser hverandre som en hindring 
i å få iverksatt sin omsorgsfilosofi, kan det oppstå spenninger og konflikter mellom 
partene. I forhold til beboernes sosiale behov synes det å være viktig at familien 
bevarer en positiv relasjon til den syke. Sykdommens progredierende karakter fører 
til at sosiale væremåter og egenskaper endrer seg i sykdomsforløpet. Med bakgrunn 
i forholdets historie og betydning vil pårørende være ekstra sårbare for brudd på 
vanlig gjensidig kommunikasjon, og for at de ikke lenger kan dele tidligere verdsatte 
aktiviteter sammen (Ingebretsen, 2005). Litteraturen påpeker sammenhengen mellom 
et godt samarbeid og pårørendes engasjement og fornøydhet med tilbudet (Reid et 
al, 2007). Derfor er det viktig med løpende dialoger med gjensidig informasjon og 
avklaring av roller og forventninger til hverandre (Ingebretsen et al, 2006; Reid et 
al,2007). Fra et tidligere fokus på pårørendes belastninger og betydningen av å skåne 
pårørende, dreier forskningen seg nå mer om pårørende som en oversett ressurs 
på institusjoner, og det er grunn til å tro at den nye trenden i forskningen øker 
pårørendes involvering i sykehjem (Nordberg et al, 2001; Boise and White, 2004).  
I dette perspektivet blir det en viktig oppgave å støtte og oppmuntre pårørende 
til å delta i omsorgen og skape en kultur hvor pårørende vurderes som en viktig 
samarbeidspartner. Ingebretsen et al.(2006) sitt prosjekt handlet om å hente frem 
pårørendes ressurser og engasjement samtidig som de utviklet en ny form for 
samhandling mellom pårørende og ansatte. Hovedfunnene i deres prosjekt er at 
økt kunnskap og kjennskap til ansattes og pårørendes roller, bidro til at pårørende 
generelt fikk større muligheter til å delta og bli tatt på alvor.

Sosiale relasjoner 

Med hensyn til tjenestetilbudet hevder Won-Henriksen (2007) at fellesskap og 
aktivitet trolig er den beste terapi, og en viktig faktor for å øke positive følelser og 
minske uro hos personer med demens. Det er godt dokumentert at positive relasjoner 
med andre er avgjørende for å opprettholde trivsel hos personer med demens (SBU, 
2006; Graneheim og Jansson, 2006; Surr, 2006). Kitwoods personorienterte tenkning 
har fått stor utbredelse i fagmiljøet i demensomsorgen (Amstrup, 2006; Penrod et 
al, 2007). Når personer med demens ikke lenger kan uttrykke sin narrative identitet 
i ord, blir personalet sammen med pårørende bærere av erindringene og kan gi dem 
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tilbake til personen med demens (Moos og Björn, 2006; Surr, 2006). Opplevelse av 
ensomhet, tomhet og resignasjon tolkes av Graneheim og Jansson (2006) som en 
opplevelse av hjemløshet som kan føre til hjemlengsel, det vil si at personen lengter 
etter en bedre plass som symboliserer trygghet.  Zingmark og Norberg (2000) hevder 
at pasienter med moderat og alvorlig demens opplever ”hjemmefølelse” i situasjoner 
hvor relasjonen mellom pasientene og pleiere blir karakterisert som samstemthet; en 
vi-følelse som forstås som en dyp og inderlig kontakt uten noen form for krav.

Flere forfattere fremhever hvordan isolasjon og opplevelsen av å være alene kan 
føre til angst hos personer med demens (Graneheim og Jansson, 2006; Clare, et al, 
2008). Det er godt dokumentert i litteraturen at personer som utvikler demens, mister 
grepet på tilværelsens romlige og tidsmessige forhold (Engedal og Haugen, 2005). 
Selbæk (2006) hevder at når en mister dette grepet, er kontinuitet i hjelpetilbudet en 
nødvendighet. ”Det krever tid – gang på gang – å etablere den nødvendige trygghet 
for ikke å bli overmannet av angst for personlig fragmentering” (Selbæk, 2006, 
s.1892). 

Aktiviteter som ramme for sosiale behov

Personer med demens trenger hjelp til sosial interaksjon ved at beboerne får være 
aktive i omgivelsene og samhandler med miljøet (Rokstad, 2008 a). Det gode 
boligtilbudet bør derfor ha et innhold som fremmer den enkeltes behov for kontakt 
og kommunikasjon utover det rutinemessige. Når det gjelder sosiale behov er det 
flere forskere som bekrefter betydningen av aktiviteter som et viktig element i 
demensomsorgen (Kitwood, 1999; Morgan and Stewart 1997; Grant og Ory, 2000; 
Clare et al, 2008). Søndergaard, (2004) beskriver aktiviteter som alt hva beboerne 
foretar seg fra han står opp til han legger seg om kvelden. Det er spesielt viktig å 
legge til rette for at beboerne kan bevare vaner, det vil si velkjente aktiviteter og 
daglige gjøremål som han/hun har innebygd i sin minnefunksjon (Van’t Leven og 
Jonsson, 2002). Litteraturen oppfordrer derfor til at ansatte legger til rette for at 
mange aktiviteter i dagliglivet skjer på kjøkkenet (Henriksen et al, 2006). Utover det 
daglige hushold kan personalet gi hverdagen et meningsfylt innhold ved å tilrettelegge 
for spesielle aktivitetstilbud ut fra beboernes interesser. Aktiviteter som for eksempel 
personlig hygiene, måltider, sang- og trimstunder har forskjellige mål. Det kan synes 
som om det er lett for personalet å vektlegge synlige oppgaver og opprettholdelse av 
beboernes funksjonsevne (McCabe, 2004). Med tanke på sosiale behov er det viktig 
å rette oppmerksomheten mot at aktiviteter også har et relasjonelt fokus (Athlin og 
Norberg,1987; Penrod et al, 2007).

Livet i institusjonene kan være preget av liten sosial kontakt og få tilrettelagte 
aktiviteter som stimulerer til økt glede og mening sammen med andre (Norbergh et 
al, 2001; Hancock et al, 2006).  Undersøkelser viser at kognitivt svekkede beboere 
er inaktive og kun i begrenset omfang er involverte i aktiviteter. (Norbergh, 
2001; Chung,2004; Holthe et al, 2007; Harmer and Orrell, 2008). Personer med 
langtkommen demenssykdom synes stort sett å få bare mat og stell, de får for lite 
samvær som åpner for kommunikasjon (Ekman et al,1991; Chung, 2004; Kuhn,2004).  
En studie viser at ansatte bruker mindre tid sammen med personer med demens 
sammenlignet med pasienter som ikke har kognitiv svikt, og hvor avhengighetsnivå 
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med hensyn til hverdagens gjøremål er det samme (Ekman et al, 1991). Språklige 
utfordringer øker sent i demensutviklingen og det er fare for at personalet gir for 
lite stimulans med samtaler og kontakt fordi det er så krevende og svært ofte gir lite 
gjensvar fra pasientene (Norbergh et al, 2001). Ettersom språklig kommunikasjon 
vanskeliggjøres gjennom demensforløpet, må man derfor supplere med andre 
tilnærminger som øker repertoaret av kommunikasjonsmåter (Haak, 2003; Acton 
et al, 2007).  Amstrup (2006) avdekker med utgangspunkt i egen forskning, både 
kognitive, sosiale og emosjonelle ressurser hos gamle med svær demens. Forskningen 
utvikler dessuten stadig kunnskap om ulike metoder (Lee, 2004). For eksempel 
utviklet den svenske sykepleieforskeren Eva Götell (2003) metoden Caregiver 
Singing. Hun viser til at bruk av individualisert bakgrunnsmusikk og sang med og for 
beboeren i stellet, gir roligere stellsituasjoner med mindre utagering og roping.

1.2.2 Organisering og ledelse

Med hensyn til organisering og ledelse vektlegger litteraturen spesialutdannet 
personale, og desentralisert tydelig ledelse på hver avdeling i boligtilbudet (Grant og 
Ory 2000, Henriksen et al, 2006; Jacobsen, 2007). Cohen-Mansfield og Gill (2008) 
diskuterer også betydningen av fleksibilitet for opplevelsen av hjemlighet i botilbudet. 
Betydningen av organisasjonens tenkningsgrunnlag, mål og visjoner for kvalitet i 
demensomsorgen er videre trukket frem av flere forfatter (Werezak og Morgan, 2003; 
Briller og Calkins, 2000; Brooker, 2007).  Briller og Calkins (2000) hevder at det som 
kjennetegnet botilbud som utmerket seg positivt i deres forskning, var boliger som 
hadde en klart artikulert filosofi, at personalet visste hva denne filosofien var, og som 
relaterte filosofien til en mer konkret modell. I litteraturen er det beskrevet hvordan 
faglig referanseramme kan demme opp for det personavhengige og tilfeldige (Wogn-
Henriksen,2007; Jakobsen, 2007).Wogn- Henriksen (2007) gjør oppmerksom på at 
det er forventet at personlige egenskaper spiller inn i et yrke hvor en legger vekt på 
relasjoner. Det er godt dokumentert i litteraturen at god pleie og omsorg baseres 
på en god relasjon mellom pleier og personen med demens (SBU, 2006).  Rokstad 
(2008a) hevder imidlertid at det er et gap mellom teori og praksis med hensyn til 
betydningen av den strukturelle og den problemløsende delen av ivaretakelsen av 
sosiale behov.  

Kirkevold (2001) hevder at det må sikres et minimum av tid og rom for at pasienter 
skal ivaretas som mennesker. Etablering av relasjoner preget av personlig tilknytning 
krever tid og aktivt engasjement fra personalet. Beboere blir etter hvert dårligere 
fysisk, mentalt og sosialt, og det er en utfordrning for personalet å møte alles behov 
for aktivitet og kontakt når det er stor variasjon i beboernes funksjonsnivå. En måte 
å møte variasjon i funksjonsnivået på, er å differensiere beboergruppene ut fra hvor 
langt de har kommet i sykdomsutviklingen. En differensiering ut fra funksjonsnivå 
vil kunne gi bedre muligheter for tilrettelegging av omsorg, behandling og aktivitet 
(Lille,2002).
 
Et viktig bidrag til ivaretakelsen av sosiale behov til personer med demens er at 
personalet utarbeider planer som beskriver hvordan en kan oppnå kontakt og få til en 
samhandling med personene. Personalet skal sammen med beboeren og pårørende 
utarbeide en plan for den enkelte (Boise og White, 2004; Granholt, 2007).  Forskning 
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viser imidlertid at personer med demens, personalet og familien kan ha ulike syn på 
hva som er meningsfulle aktiviteter (Harmer og Orrell, 2008). Personalet må derfor 
systematisk observere endringer i beboernes ressurser og tilpasse skrevne planer etter 
beboernes funksjonsnivå. 

1.2.3 Fysiske omgivelser i boligtilbudet

Eldre med demenssykdommer er en gruppe som stiller særlige krav til boligen. Riktig 
utforming av bomiljøet kan redusere konsekvensene av progredierende funksjonstap 
og bidra til optimale rammer for samhandling (Ytrehus 2003, Torrington, 2006; 
Holthe, 2007). Mange vil i dag hevde at den fysiske utformingen, hjemlige omgivelser, 
riktig stimulering, møblering, innredningsstandard og farger, lys- og lydforhold kan 
være av stor betydning for personer med demens (Henriksen et al, 2006; Andesen 
og Holthe, 2007). Studier viser at måten de fysiske omgivelsene er utformet på, viser 
bedring for personer med demens på fire hovedområder: nivå på dagligfunksjoner, 
adferdsforstyrrelser, positiv adferd og livskvalitet (Landmark et al, 2009).  

Forskning dokumenterer at små tilrettelagte enheter med hjemlig miljø og lavere 
beboertetthet, har gunstig effekt på personer med demens (Landmark et al, 2009). 
Demensplanen 2015 innfører slagordet ”smått er godt” som stikkord ikke bare for 
den psykososiale, men også fysiske organiseringen av omsorgstilbudet. Optimale 
rammebetingelser er  bogrupper med få beboere i et oversiktelig fysisk miljø  (fire til 
åtte personer) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2007). I litteraturen omtales generelt 
den mindre boenheten og færre beboere som mer hjemlig og trygghetsskapende 
for beboerne (Briller og Calkins 2000). Videre legges det vekt på at mindre enheter 
med få beboere vil fremme sosial interaksjon, fordi miljøene blir mer oversiktlige 
for beboerne og  øker generelt lysten til å delta i sosiale aktiviteter (Day et al, 2000). 
Større institusjoner kan føre til rutinemessig organisering som ikke er tilpasset den 
enkeltes behov (Ytrehus, 2002). 

Litteraturen fremhever kjøkkenet som et samlingspunkt med terapeutisk og 
sansestimulerende potensiale som medvirker til å skape en meningsfull hverdag og 
et sammenhengende sosialt liv for beboerne (Henriksen et al, 2006). Slagvold (1986) 
foreslår at pårørendes og beboernes adgang til kjøkkenet kan sees som en viktig 
indikator på hjemlighet og mulighet til meningsfull aktivitet. Fokus på måltidene 
og matlaging er viktig med tanke på ernæringsmessige forhold, men kjøkkenet har 
også stor  betydning fordi det danner rammen rundt meningsfulle  aktiviteter, som 
beboerne enten kan delta i eller iaktta (Marsden, et al,2001; Zingmark et al, 2002). 
Det anbefales at kjøkkenet er integrert med de øvrige fellesrom, så det er visuell 
kontakt med personalet (Høyland et al, 2003;Mortensen et al, 2007). Andersen og 
Holthe (2007) hevder at det kan være praktisk å møblere stuen slik at den har en 
hovedsalong med plass til alle beboerne og noen til, pluss mindre sittegrupper ellers 
i rommet. Mortensen et al, (2007), konkluderer med at  respondentene  i deres studie 
påskjønner en fleksibel innredning av fellesstuen som gjør det mulig både å sitte alene 
og i selvvalgte grupper. Sosialiteten er dermed ikke påtrengende.  De peker på at 
beboernes manglende overskudd, betyr at det for mange er vanskelig å forholde seg 
til det intime sosiale samværet. 
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Litteraturen påpeker at adgang til privathet og mulighet for selvbestemmelse er 
typiske tegn ved et hjem og spiller en rolle for opprettholdelse av identiteten 
(Henriksen et al, 2006).  All erfaring viser betydningen av at omgivelsene respekterer 
behovet for å trekke seg tilbake og være for seg selv. Muligheten til selv å ha kontroll 
over hvilke sosiale anledninger beboerne vil delta på bidrar til følelse av kontroll, og 
fremmer dermed  trivsel (Werezak og Morgan 2003).  Forskning viser at enerom med 
mulighet for personlig og hjemlig preg, eiendeler og innredning, gir mindre psykiske 
symptomer (Landmark et al, 2009).

Utearealet er en avgjørende trivselsfaktor som gir mulighet for fritidsaktiviteter 
og avkobling (Henriksen et al, 2006). Demensplanen 2015 hevder at det bør 
legges til rette for direkte tilgang til tilpassede uteareal i botilbudet (Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2007). Det stilles større krav til sikkerhet og 
orienteringsmuligheter ved uteareal i demensbolig. Mortensen et al, (2007) fant i 
sin studie at også utendørs setter beboerne pris på å ha valgmuligheter i forhold til 
oppholdssteder og eventuelt sosialt samvær. Spesielt for personer med demens, som 
har stort behov for å bevege seg, er en velfungerende uteplass viktig. Sansehager og 
terapeutiske potensialer er et område som også er viet stor oppmerksomhet. I en 
sansehage er hagen designet og tilrettelagt for å fungere best mulig i forhold til hvilke 
behov personer med demens har (Andersen og Holthe,2007).

1.2.4 Helhetlige tilnærminger og programmer 

Flere peker på betydningen av helhetlig tilnærming som innbefatter både fysisk og  
psykososialt miljø i planlegging og utvikling av botilbud til personer med demens 
(Schwarz et al, 2004). Et pleieprogram som kombinerer en utforming av boligen 
som understøtter gjennomføringen av et særlig pleieinnhold, kan komme beboerne 
til gode (Chenoweth et al, 2009).  Personer med demens har ulike og komplekse 
behov og det er utfordringer med tanke på å enes om et standardisert pleieprogram. 
(Zimmerman,1997; Van Haitsma og Ruckdeschel, 2001). I følge Calcins (2001) er 
hjemlighet imidlertid det beste eksempelet på en helhetlig tilnærming i skjermede 
enheter. Litteraturen påpeker at hjemligheten ikke kun er avhengig av om den 
fysiske utforming av boligen ligner et hjem (Zingmark et al, 2002). Hjemlighet 
henger også sammen med om botilbudet har en praksis som fungerer som et hjem 
for beboerne. (Ytrehus, 2003; Henriksen et al,2006). Et hjem forbindes blant annet 
med trygghet, sosial forankring, uavhengighet og autonomi - forhold som utpeker 
seg som overordnede trivselsfaktor for beboere på skjermede enheter. Enkelte har 
imidlertid også vært kritiske og gjør oppmerksom på at institusjonen aldri fullstendig 
vil kunne oppfylle kravene til et hjem - ikke minst på grunn av det faktum at 
beboerne er tvunget til å leve sammen med andre beboere (Zingmark et al, 2002).
Kunnskapsoppsummeringer om boligmessige forhold på sykehjem viser imidlertid 
at hjemlige miljø har gunstig effekt på beboernes trivsel (Henriksen et al, 2006; 
Landmark et al, 2009).

1.2.5 Statlige føringer 

Statlige myndigheter legger i dag stor vekt på at eldre med demens skal få mulighet 
til et sosialt liv med aktivitet og har særskilte satsinger på dette området (Helse og 
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omsorgsdepartementet, 2006). Det heter at kommunen har et ansvar for å bidra til at 
den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre (Rrundskriv 1-5/2007 ”aktiv omsorg”). I St.meld. 
nr. 25 (2005-2006) ”Mestring, mening og mangfold” peker regjeringen på det sosiale 
og kulturelle området som en av de fem viktigste omsorgsutfordringer, og legger 
opp til ”aktiv omsorg” som en hovedstrategi for fremtidens omsorgstjenester (Helse 
og omsorgsdepartementet, 2006). Det hevdes at når demensplanen er gjennomført 
i 2015 skal kultur, trivselstiltak, måltider og hverdagslivets aktiviteter ha økt 
oppmerksomhet (Helse og omsorgsdepartementet, 2007). 
Kvalitetsforskriften har videre et eksplisitt krav om at beboerne på skjermede enheter 
skal ha mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet. Det heter videre 
i kvalitetsforskriften at personer med demens, fordi de har vanskelig for å formulere 
sine behov, skal ha et tilpasset tilbud med mulighet for varierte og tilpassede 
aktiviteter. (Kvalitetsforskriften, 2003). 
Regjeringen viser til at en rekke undersøkelser som peker på at det er på det 
sosiale og kulturelle området tilbudet på sykehjem først og fremst kommer til kort 
(Helse og omsorgsdepartementet, 2007). Dårlige tilpassede botilbud kan få store 
negative konsekvenser for beboernes trivsel. På tross av utvikling av kunnskap 
om demens og omgivelser, eksisterer det imidlertid ikke en entydig nasjonal eller 
internasjonal oppfatning av hva en demensbolig bør være. Med denne bakgrunnen 
satser samfunnet på å øke kapasiteten på tilrettelagte boliger og utvikling av et godt 
psykososialt miljø for personer med demens (Helse og omsorgsdepartementet, 2007). 
I kjølevannet av Demensplanen for 2015 har kompetansesenteret for eldre og aldring 
startet et utviklingsprogram for miljøbehandling i oppdrag fra helsedirektoratet. 

Det er få studier i Norge som har evaluert tilrettelagte bomiljøer for personer 
med demens (Helse- og sosialdepartementet, 2007). Holthe (2007) hevder at en 
trenger kunnskap om hva som er gode omsorgsmiljøer og viktige forutsetninger for 
miljøbehandling både på et generelt og individuelt nivå. 

1.2.6 Oppsummering  

I ulike offentlige dokumenter presiseres det at de offentlige pleie- og 
omsorgstjenestene også har et ansvar for å legge til rette for at beboerne kan være 
aktive deltakere i et sosialt fellesskap. Litteraturen fremhever i denne sammenhengen 
relasjoner og tilrettelagte aktiviteter både i grupper og individuelt.  Det er et økt fokus 
på hvordan et hjemlig miljø på institusjoner bygger opp under beboernes tilhørighet 
og forankring for sosialt liv, og hvordan dette miljøet er et eksempel på en helhetlig 
tilnærming som kan danne et grunnlag for institusjonens eksplisitte praksis. De 
daglige aktivitetene, sammen med de fysiske omgivelsene, skal gi beboerne muligheten 
for å leve et alminnelig hverdagsliv med alminnelige rutiner og gjøremål tilpasset den 
enkeltes ressurser. Adgang til privatliv og mulighet for selvbestemmelse er typiske 
tegn ved et hjem og spiller en rolle for opprettholdelse av identiteten.  Botilbudets 
fellesområder og da særlig kjøkken/spiseregion og uteplasser, er særlig viktige arealer 
i boliger til personer med demens. Et godt og relevant tilbud om aktivisering, enten i 
grupper eller individuelt, krever planlegging, god struktur og ledelse. 
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1.3 Metode

Denne studien er gjennomført som en case-studie (Yin, 2009) og baserer seg på 
ulike datakilder. Datainnsamlingsperioden strakte seg over fire måneder.  Studien ble 
gjennomført i en boenheten for sju personer med demens som er del av en større 
institusjon. Det er gjennomført intervjuer med ansatte og pårørende. 

Det er gjennomført ni samtaleintervju (syv intervjuer med pårørende og to intervjuer 
med ledelsen ved institusjonen) med varighet en time, fire fokusgruppeintervju med 
personalet med varighet to timer, ti observasjoner i enhetens fellesområder (syv på 
formiddagen og tre på ettermiddagen). Det ble utarbeidet intervjuguider til fokus- og 
dybdeintervjuer. 

Observasjoner

Observasjonen innbefatter ti timer Dementia Care Mapping (DCM) på formiddagen 
i enhetens stue/kjøkken. DCM- kartlegging er en direkte observasjon av 
pasientgruppen og samhandlingen mellom pasientene og personalet. Observatøren 
gjør nedtegnelser av beboernes (1) atferd og (2) grad av trivsel i tidsrammer på hvert 
femte minutt, samt (3) observasjon av samhandling mellom pasient og personalet.  
Atferden som ble observert, er definert i en metodebok og omfatter 24 alternative 
atferdskategorikoder (Bradford Dementia Group, 2007). 

Fokusgruppeintervjuene

Ansatte som hadde en stillingsbrøk på minimum 50 prosent, deltok i 
fokusgruppeintervjuer.  Totalt tretten ansatte deltok.  Utvalget besto av 
høgskoleutdannet og yrkesutdannet personale. Tre av ti hjelpepleiere hadde 
spesialutdannelse i demens/psykiatri. Kun to av de ansatte hadde ingen formell 
kompetanse. Ansattes erfaringer fra pleie og omsorg varierte fra 3-30 år. Erfaringer 
fra institusjonen hvor studien ble gjennomført varierte fra 1 til 13 år. 

Beboerne 

De syv beboerne hadde bodd på enheten fra 0,5 til 5,5 år. Beboerne var avhengige av 
hjelp til mange av dagliglivets gjøremål, og samlet har beboerne en forholdsvis høy 
gjennomsnittlig pleietyngde, målt i IPLOS (Individbasert Pleie og Omsorgs Statistikk) 
Både pårørende og personalet vurderer beboernes hjelpebehov som omfattende.  
Det gjelder fysisk stell og pleie, hjelp i måltider og hjelp til toalettbesøk. Etter at 
intervjuene med pårørende og ansatte var ferdig, døde to av beboerne og to nye med 
høyere funksjonsnivå flyttet inn i enheten. 

Pårørende 

Gruppen med pårørende som deltok på intervju besto av to ektefeller som begge 
var kvinner og syv døtre. Ektefellene valgte å gjennomføre intervjuet sammen med 
en av sine døtre. De pårørende som deltok på intervjuet, hadde hatt kontakt med 
institusjonen i 0,5 - 5,5 år. 
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Dataanalyse

Kvalitative data fra intervjuene ble analysert etter analysemetodene meningsfortetting 
og meningstolkning (Kvale, 2001).  Observasjonene er dokumentert i form 
av fotografier og beskrivelser av fysiske forhold og redegjørelse for bruken av 
felleområdene. Dataene fra DCM ble analysert som beboergruppens trivselsprofil og 
gruppeadferdsprofil. Videre registerte og kategoriserte en  samhandlingen mellom 
beboere og ansatte etter klassifiseringen i DCM- manualen (Bradford Dementia 
Group, 2007). 

Etikk

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning og anbefalt av Regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det ble gitt dispensasjon fra 
taushetsplikten ifm. forskning fra Helsedirektoratet. Skriftlig informert samtykke ble 
innhentet fra ansatte og pårørende. Beboerne hadde etter vurdering av medisinsk 
ansvarlig, ikke samtykkekompetanse. Beboerne ble informert om undersøkelsen når 
forskeren var til stede i miljøet. Pårørende ga sitt informerte skriftlige samtykke til at 
beboerne kunne delta i undersøkelsen.

2.0 Presentasjon av institusjonen
 I dette kapittelet presenteres kort institusjonen og den langtidsavdelingen hvor denne 
undersøkelsen er gjennomført. 

Institusjonen har totalt 39 plasser som er fordelt på to langtidsavdelinger og 
en korttids– og utredningspost. Institusjonen fikk støtte av Husbanken til 
bygningsmessige forbedringer til demensvennlige omgivelser og ble tatt i bruk på 
begynnelsen av 2000-tallet. Nybygget er i to etasjer og knytter seg til eksisterende 
sykehjem med nytt felles inngangsparti. 

Begge langtidsavdelingene ligger i det nye bygget. Administrativt areal og 
utrednings-/kortidsavdelingen ligger i den gamle bygningen.

Inngangsparti mot sør. Gammel 
og ny bygning er forbundet med en 
vestibyle av glass. 
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Institusjonen ligger i landlige og rolige omgivelser. De fleste av kommunens 
befolkning vil kjenne bydelen som et ettertraktet turområdet med mulighet for utfart 
til flere turisthytter.

Institusjonen har ikke bemannet resepsjon eller kafédrift. Det er frisør og fotterapeut 
som er åpen for befolkningen i bydelen. Gode bussforbindelser til sentrum og kort 
avstand til kjøpesenteret i bydelen med frisør, blomster- og kolonialhandel og restaurant.  

Institusjonen har en felles hovedinngang. Ytterdørene er låst hele døgnet. Pårørende har 
ikke nøkkelkort. Det er et callingssystem for besøkende hvor du skal ringe på og komme i 
kontakt med personalet på en av avdelingene. Det er automatisk døråpner fra avdelingens 
vaktrom. Døren kan åpnes med en nøkkelbryter fra innsiden. 

Vestsiden av bygget. Nybygget er 
tilpasset bratt terreng.

Institusjonen glir godt inn i 
nærmiljøet. 
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2.1 Langtidsavdelingene
De to langtidsavdelingene ligger i hver sin etasje og har til sammen 28 beboere. Hver 
avdeling er inndelt i to skjermede enheter med syv beboere i hver. Enheten som 
deltok i studiet, ligger i første etasje med tilgang til uteareal. 

Langtidsavdelingen som rommer enheten der dette studiet er gjennomført, ligger i 
underetasjen. Langtidsavdelingene er bygd etter såkalte demensvennlige prinsipper 
med små beboergrupper (enheter), oversiktlige miljøer og mulighet for beboerne til å 
komme ut.  

Plan over adkomsten til avdelingen og en av enhetene på avdelingen. Målestokk 1:200

Planen overfor viser midtseksjonen mellom avdelingene som blant annet huser 
servicerom. Videre viser den hvordan enheten har en vinkleform med sentral 
plassering av fellesrom. Fysiske omgivelser er beskrevet i kapittel 5.0
Institusjonens to ledere har det faglige og administrative ansvaret for hver sin 
langtidsavdeling.  Lederne har kontorer fjernt fra enhetene og har ikke daglig kontakt 
med personalet og beboerne. Den daglige ledelsen på enhetene ivaretas av ansatte 
på avdelingen. Lederne arrangerer felles kveldsmøter 1-2 ganger i året med alle 
pårørende til de 28 beboerne på langtidsavdelingene. Blant annet har pårørende på 
disse møtene vært delaktige i avdelingenes konkretisering av kommunens visjon om å 
skape gode dager for beboerne. 
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3.0 Beskrivelse av tjenestetilbudet relatert til sosiale 
behov
Dette kapittelet handler om hvordan de sosiale behovene på enheten blir ivaretatt, 
både ved uformelle anledninger i løpet av dagen og ved organiserte, planlagte 
aktiviteter. Avslutningsvis i kapittelet vil resultatene og mulige konsekvenser relatert til 
ivaretakelse av sosiale behov bli drøftet. 

3.1 Relasjoner i botilbudet
Funnene i denne studien viser at beboernes sosiale nettverk først og fremst befinner 
seg innenfor ”hustes fire vegger.” Videre i kapittelet redegjøres det for 
1. Relasjonen ansatte/beboer 
2. Relasjonen beboerne imellom 
3. Relasjonen beboere/pårørende 

3.1.1 Relasjonen mellom de ansatte og beboerne

Både personalet og lederne framhever at det er den personlige relasjonen de har 
til beboerne som er viktigst for ivaretakelse av deres sosiale behov. Spesielt er 
betydningen av beboernes trygghet et gjennomgående tema i intervjuene: 

Personalet: ”Veldig viktig at vi overfører ro og trygghet rundt dem.”

Beboerne har behov for å ha noen rundt seg av personalet. Beboernes opplevelse av 
at ”det er noen andre sammen med meg og passer på” er derfor en dimensjon ved 
sosiale behov. 

Leder: ” Det er viktig at beboerne har noen rundt seg som kan se dem. Så fort de er alene, så blir de 
urolige, men hvis det ert noen rundt dem så betyr det mye for dem.”

Intervjuene med de ansatte viser videre at de ser på seg selv som det viktigste 
redskapet for ivaretakelse av beboernes sosiale behov. Personalet kjenner beboerne 
godt, og mener at  nå er det de som kjenner dem aller best.  De beskriver hvordan de 
legger vekt på å utvikle relasjoner til beboerne i de ulike situasjonene. For å beskrive 
ivaretakelse av beboernes sosiale behov, bruker de betegnelser som behov for 
gjenkjennelse og respekt, bli lagt merke til og opplevelse av å være verdsatt. 

”Når vi kommer på jobb, er det viktig at de blir sett. På vakta mi føler jeg at jeg må prate med hver 
enkelt. Jeg synes det er viktig at i alle fall alle blir pratet med. Det er viktig å hilse på hver enkel. Og 
når de sitter på rommet, så går jeg inn og hilser. Jeg prøver å smile og møte blikket deres.”

Videre uttaler personalet at nærhet og varme er typisk for deres relasjon til beboerne. 
De beskriver beboerne som avhengige av dem. De ansatte mener de kan se på 
beboerne hvordan de har det. Dette er viktig for de ansatte.  Flere trekker frem 
familierelasjoner som ideal for hvordan de skal møte beboernes behov for sosial 
kontakt og aktivitet.
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”En dag jeg satt på sengekanten til en beboer så sier beboeren til meg: ”Det er noe som jeg skulle ha 
sagt som jeg ikke har tort å si før, men jeg skulle ønske du var tanta mi”. ”Ja, men det kan jeg jo 
være,” sa jeg.  Jeg gikk hjem med en god følelse. På denne måten uttrykte hun at hun var glad i meg, 
ikke sant? Hun så bare meg da; hun hadde glemt sin egen familie, ikke sant?” 

Personalet setter stor pris på responsen de får fra beboerne. Beboerne kjenner 
personalet igjen og viser glede når de ser dem. Personalet opplever derfor at de betyr 
noe for beboerne. Dette er viktig for dem. 

 ”Det er det som gir ekstra kvalitet til brukerne, og så gir det oss noe. Dette er jo en rundgang, det.”

Også pårørende trekker frem betydningen av at personalet har gode relasjoner 
til beboerne i det daglige samværet.  Det er viktig for pårørende at beboerne får 
nødvendig fysiske pleie samtidig som pleierne forebygger uro og engstelse.  Personalet 
må ha respekt for beboernes vilje, men også ta ansvar for beboernes svakhet og 
manglende evne til å ta vare på seg selv. 

”Det er nok viktig for henne å føle at hun fortsatt har muligheten til å være med å styre det i en 
viss grad, men samtidig så vi er helt avhengig av at andre styrer hennes hverdag slik at hun får 
på seg klær, får vasket seg, pusset tenner; får gjort de  tingene som hun må gjøre for at det fysiske 
skal fungere  og at hun skal ha det bra. Og derfor er den relasjonen så viktig mellom pleierne og 
pasientene.”

Både pårørende og personalet mener at humor kan skape en oppløftet atmosfære på 
enheten. Observasjonene bekrefter at ”høydepunkter” med beboernes gode humør 
og engasjement, kan være relatert til samtaler med personalet. Eksempelet nedenfor 
viser dette:

Pleieren sier til en av beboerne: ”Har du lyst til å reise deg opp? Jeg har med bilen din” (rullatoren). 
De kommuniserer i en lett tone mens de går ut av kjøkkenet.  Pleieren sier ”Sett deg hvor du vil.” 
Beboeren svarer i en humoristisk tone: ”Jeg må få tømt tanken først.” De ler begge to og går sammen 
til toalettet.. 

Observasjonene viser også at det oppstår flere situasjoner hvor en kan gå tilbake 
i historien og erindre/reminisere sammen med beboerne. Et eksempel er en 
frokoststund. Her er tre beboere og to ansatte samlet. Samtalen ved frokostbordet 
denne dagen dreide seg om potetferie, skolemestre, bursdager og kosakkdans.  
Eksempelet nedenfor viser hvordan personalet evner  å fange opp temaer til erindring 

 ” I dag er det 17. desember,” sier en av personalet. En av beboerne kommenterer ”17. ….?” Hun 
er spørrende. ”Ja, det er noe med den 17., ja”, svarer personalet. Du har bursdag den 17., men det 
er 17. november. Du har nettopp feiret bursdag og da fikk du mange besøk.” 

Det er imidlertid ikke alltid at personalet griper sjansen og følger opp samtaleemner i 
situasjonene.
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3.1.2 Relasjonen beboerne imellom
Verken ansatte eller pårørende legger spesielt vekt på relasjonen mellom beboerne 
som viktig og betydningsfull for dem. 

Pårørende: De er jo ikke sånn at de (beboerne) setter seg ned og prater livlig sammen noen av disse 
her. Det er det som er problemet. Det er det som er sykdommen. Du må liksom stimulere og prate til 
dem for å få dekket sosiale behov. ”

Samtalene mellom beboerne kan gi rom for feiltolkning, misforståelser og konflikter. 
Ansatte peker på at de har lite toleranse overfor hverandres forskjelligheter.

”Og så misforstår de hverandre og begynner å kjefte; da er det i full gang.” 

Ansatte legger derfor heller vekt på at det fort kan oppstå konflikter mellom 
beboerne og at samspillet kan være en belastning for dem. De framhever språklige 
problemer, manglende muligheter for gjensidig respons og fare for konflikter på 
grunn av misforståelser.  

 ”De kan jo ikke hjelpe hverandre. Ingen har mulighet til å hjelpe ordentlig hvis noen lurer på noe.”

Ansatte framhever derfor de begrensingene som demenssykdommen innebærer 
for mulighet til kontakt mellom beboerne. De legger vekt på at demensdiagnosen 
forutsetter at samtalepartnerne kan kommunisere på beboernes premisser. Flere  
pårørende mener også at en forutsetning for god kommunikasjon er at beboernes 
samtalepartnere har  kunnskap om konsekvenser av demensdiagnosen, og vet 
hvordan de kan legge til rette en samtale som kan bygge opp under beboerens 
ressurser, og dermed bidra til god kommunikasjon. 

”Hele tiden som hun har vært her, så har hun vært den som har vært kjekkest. Hun har best 
hukommelse og prater minst tull på en måte. Hun er glemsk, men hun kan prate om vær og vind.  
Hun har ingen andre da enn betjeningen å prate med; som kan være med å holde det ved like og  
bidra til å dra den rette veien og holde det der. Det blir det jo altfor lite av.”

Noen pårørende framhever manglende mulighet for den demensrammede til å ha 
noen andre å kommunisere med som et sårt punkt. Når de vurderer beboeren som 
bedre fungerende enn de andre, og vedkommende ikke får mulighet til relevant 
respons, er dette ekstra vanskelig. 

”Da  moren min kom hit så følte jeg at hun var på en måte ganske mye friskere eller ikke så lang 
kommet som de andre.  De andre virket mer apatiske og sånn. Jeg synes det var litt synd da og jeg 
vet hun sa den første tiden at det går ikke an å snakke med noen. Jeg må snakke med de som jobber 
her. Hun likte å sitte og prate og sånne ting.

Ansatte, i enda større grad enn de pårørende, trekker fram at fellesskapet mellom 
beboerne også kunne fungere direkte negativt for den enkelte.  For personalet er 
sosiale behov derfor noe mer sammensatt enn det å være sammen med andre. Det å 
være alene er en dimensjon ved sosiale behov. Personalet mente at beboerne hadde 
behov for å trekke seg tilbake på rommet, men da sammen med en av personalet. 
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”De elsker rommet sitt, men de vil ikke være der alene.” 

Observasjonene viser også at det lett kunne oppstå konflikter i fellesstuen. 
Misforståelser kunne oppstå mellom beboerne og kunne være en kilde til konflikter 
dersom ikke personalet var tilstede. Tilstedeværelse av personalt i fellesrommet var 
en forutsetning for at det ikke skulle oppstå konflikter. Når de var tilstede, kunne 
de fange  opp situasjoner på et tidlig tidspunkt og hindre at det fikk utvikle seg til 
konflikter. 

Eksempel fra observasjon: Det er ingen pleiere i stuen. Anne har sovet og våkner fra ”blunden” sin. 
Hun ser ut av verandadøren og spør ut i luften: Er det Blåtind? Hun sier tydelig irritert til Unni 
som sitter nærmest henne. ”Krøller du buksen din? Da ville jeg ha funnet på noe annet å gjøre.”  
Unni er oppgitt over kritikken.  En pleier kommer inn like etter med en beboer i rullestol. Hun 
går og setter seg ved siden av Unni som har blitt forurettet av Anne og kommenterer den fine grønne 
jakken hun har på seg. De blir sittende en kort stund i samtale før hun går tilbake til beboeren i 
rullestol som trenger hjelp.

Observasjonen viser at personalet kunne avverge og dempe konflikter og skjerme 
beboerne fra uhensiktsmessig kontakt når det var nødvendig. 

 ”Derfor er det så viktig at vi er der.  Dette med trygghet, snakke om noe annet, avlede.” 

Det at kommunikasjonen mellom beboerne kan være vanskelig, er imidlertid 
ikke ensbetydende med at det ikke er noen form for kontakt mellom dem. Både 
fokusgruppeintervjuene, intervjuene med pårørende og observasjoner gir grunn for 
å framheve at det er positive relasjoner mellom beboerne. Ansatte trekker frem at 
beboerne innimellom har kontakt og samtaler som de mener er verdifulle for dem. 

”Men vi blir jo overrasket noen ganger også; at de kan sette seg sammen i sofaen. Det hender at 
de sitter ved siden av hverandre og holder hverandre i hendene. Da var det liksom en trygghet for 
det ene mennesket da. De hadde en kommunikasjon, for å si det sånn.  Da hadde de en fin stund 
antageligvis.” 

Lignende situasjoner trakk også pårørende fram.
 
”Hun har hatt mye omsorgsgener og det….Jeg ser at hun har stelt mye med de andre gamle som er 
der. Hun har ansett seg selv mer som en hjelper. Så på den måten har hun fått dekket et behov for å 
være noe.”

Flere av de pårørende bemerket at beboerne valgte å oppholde seg der de andre  var, 
og at dette kan tyde på at fellesskapet beboerne imellom, innebærer en form for 
trygghet for dem. 

3.1.3 Relasjonen mellom de pårørende og beboerne

Våre funn viser at pårørende er engasjert både i den enkelte beboers sosiale liv 
og i beboernes fellesskap i stuen. Pårørende er derfor en viktig gruppe som har 
innvirkning på det sosiale miljøet i enheten. 
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De fleste pårørende kom på besøk opp til to ganger i uken. Besøkene kunne være 
både på formiddag og ettermiddag, men oftest på ettermiddagen. De pårørende 
spiller derfor en sentral rolle når det gjelder ivaretakelse av beboernes sosiale behov. 
Pårørende forteller om behovene til sine nærmeste på en engasjert måte og beskriver 
hvordan de er sammen når de er på besøk, som feiring av bursdager, stell av hår, 
lesing, samtale, reminisering og turgåing. 

”På rommet snakker vi om hennes ting. Hun liker å se at jeg rydder i skapene og vi tar frem 
kjoler som hun har vært glad i. Hun får kjenne på stoffet; ta på det. Det setter i gang minner og 
så kommer det historier. Hun koser seg ved å se at det ryddes og ordnes i skapene. Ta ut fra det 
hjørneskapet kaffekopper som hun har brukt. Det gir henne gode opplevelser, det ser jeg.”

De pårørende legger likevel vekt på at det er de ansatte som er viktigst for beboerne 
nå og at det er de som står for kontinuiteten og nærheten. 

”Det er jo de (ansatte) som kanskje er mest sammen med faren min nå. For det blir jo ikke oss, vi 
er bare på besøk av og til.” 

De pårørende legger vekt på at besøkene ikke bare har betydning for beboeren, men 
også for dem selv. Pårørende forteller at de setter pris på å bli kjent igjen av eget 
familiemedlem og av beboergruppen.

Pårørende må forholde seg til at kommunikasjonsproblemene øker, at funksjonsnivået 
blir dårligere, og at forutsetningene for samværet endres. Før var det større 
mulighet til å finne på noe sammen med beboeren utenfor boligen. Beboeren var 
med pårørende hjem og de gikk turer sammen utenfor boligens arealer. Pårørende 
opplever nå at det er vanskelig å finne på noe å gjøre sammen. Spesielt savner flere å 
kunne ta sine nærmeste med ut på tur. 

”De første gangene jeg besøkte han her, var han fortsatt såpass frisk at vi gikk tur. Jeg har alltid 
gått tur når jeg har besøkt han det siste året. Jeg prøvde her en dag for noen uker siden. Det var så 
flott vær og jeg prøvde å ta han med ut og rusle litt. Men det orket han ikke; var ikke i form. For det 
er det han alltid har hatt lyst til; det å røre på seg.”

Videre er det flere pårørende som framhever at nå når beboerne er blitt dårligere, 
er det lettere å være sammen når det er flere tilstede. Siden de er jevnlig på besøk, 
kjenner de både de ansatte og de andre beboerne. 

”Jeg blir på en måte en av beboernes sosiale fellesskap. Jeg ser når jeg kommer at de kjenner meg 
igjen.”

 ”Beboerne kjenner meg igjen og hilser. Jeg vet mer hvem de andre beboerne er enn pårørende er.”  

De legger vekt på at de føler at de blir en del av fellesskapet på boenheten. Dette 
opplevde de som positivt.

Vi har her sett at pårørende har en viktig rolle med tanke på ivaretakelse av 
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individuelle aktiviteter i botilbudet. Videre kan det synes som om  pårørendes 
betydning er underkommunisert. En mulig forklaring på at pårørende i liten grad 
trekkes inn av personalet med hensyn til ivaretakelsen av sosiale behov, er at det er 
mange personer involvert i enheten, og det kan være en utfordring å få til kontinuitet i 
samarbeidet med pårørende. Ansattes samarbeid med pårørende blir videre diskutert i 
kapittel 4.3. s. 28.

3.2 Sosial kontakt i tilknyting til gjøremål og aktiviteter 
Både pårørende, ansatte og ledere fremhever både organiserte og spontane aktiviteter 
som viktige med tanke på ivaretakelse av sosiale behov. Beboernes muligheter for 
sosial kontakt avhenger derfor i stor grad av om personalet inviterer dem inn i 
aktiviteter som stimulerer dem. 

Denne studien gav grunn til å skille mellom tre hovedtyper av aktivitet: 
1. Sosial kontakt og aktivitet i tilknytning til fastlagte gjøremål
2. Sosial aktivitet i grupper
3. Individuelt tilpassede aktiviteter 

3.2.1 Sosial kontakt i tilknytning til fastlagte gjøremål

Ansatte mener at beboergruppen trenger mye hjelp til å dekke grunnleggende fysiske 
behov, og at mye tid går til praktiske gjøremål som stell, påkledning, måltider og 
toalettbesøk. Ansatte uttrykker at de har positive erfaringer med å trekke beboerne 
inn i daglige gjøremål, blant annet på kjøkkenet. 

”Sosiale behov kan være at de er med å rydde av kjøkkenbordet og å sette det på benken. Da er de 
med på å gjøre noe nyttig. De føler at de er verdt noe. At de får brukt de ressursene de besitter og at 
de er verdt noe. Selv om det går litt saktere for oss da og kanskje går de litt i veien. Da er vi flinke 
til å skryte av dem også.  De blir fort slitne selv om de vil gjøre noe, de gjør det.”

Men graden av sykdommen gjør dette vanskeligere, og beboerne er sjelden på 
kjøkkenet utenom måltidene. 

Kontakten mellom pleier og beboer som oppstår når det gis hjelp til personlig 
hygiene, blir av personalet vurdert som viktig. De ansatte la stor vekt på den 
muligheten som stellet ga til god kontakt og nærhet med den enkelte beboer, og er 
derfor ifølge de ansatte den viktigste arenaen for sosial kontakt. Spesielt fremhevet 
personalet betydningen av morgenstellet hvor de opplever at de kan legge til rette 
for individuelt tilpasset sosial kontakt.  I denne situasjonen får de den hardt tiltrengte 
tiden til kontakt med beboeren. 
 
”Derfor er jo stellet om morgenen så viktig; når vi møter dem om morgenen. Da prater vi liksom 
med hver enkelt alene under stellet.”

De private rommene er romslige og har tilknyttet bad. Det gjør at stellsituasjoner kan 
foregå uforstyrret og gir personalet mulighet til å gi hver enkelt beboer oppmerksomhet. 
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”… men så når du da liksom møter de bare med blikket, for eksempel ser på dem og smiler og 
bekrefter dem, så våkner de liksom opp, ja smiler og våkner opp ...”

På den andre siden er det i disse situasjonene ikke mulig for personalet å ha kontakt 
med, eller oversikt over de andre beboere på enheten.  Når det er et begrenset antall 
ansatte på vakt, går dermed kontakten med den enkelte beboer på bekostning av 
kontakten med, og ivaretakelse av beboergruppa, eller at stellet må gjøres fort unna 
dersom personalet prioriterer felles frokost på kjøkkenet. 

Måltidene er også en anledning som ansatte mener gir gode muligheter for sosialt 
samvær, og trekker i særlig grad frem den sosiale verdien av fellesmåltidene. Måltidene 
samler beboerne i boligens kjøkken og skaper meningsfylte sosiale settinger for 
beboerne. Frokosten har en spesiell rolle i personalets oppfattelse av meningsfylte 
aktiviteter. De ansatte har høye idealer for måltidene og har utviklet prinsipper for 
organisering og gjennomføring. Idealet er at måltidene skal inkludere alle beboerne på 
enheten. Beboerne har sine faste plasser og fordeler seg på to bord.  Ved hvert bord 
sitter en ansatt sammen med beboerne og spiser sammen med dem.  Organiseringen 
rundt måltidet skal bidra til å stimulere sosial kontakt og bevare ro og trygghet. 
Beboerne er plassert etter hvordan de ansatte oppfatter at de passer sammen. 

”Det har jo hendt at vi har hatt langbord (på kjøkkenet). Det er i grunnen veldig fint, men det 
hender det ikke går. Det spørs på gruppa. Det går ikke fordi de ikke liker hverandre. Den ene sitter 
overfor en de ikke liker. Det er en kjemi der.” 

Flere forhold gjør at idealet om fellesmåltider og måltider som et sosialt 
samlingspunkt, er vanskelig å realisere.  Det forekommer  avbrytelser under måltidene. 
Beboerne kan bli urolige og reise seg å gå, og de ansatte må ta seg av de situasjonene 
som oppstår. Det hender også at måltidene kommer i konflikt med andre gjøremål.

3.2.2 Sosial aktivitet i grupper 

Personalet organiserte aktiviteter i ulike grupper på enhets- og avdelingsnivå.  
Eksempel på aktiviteter er reminisens, sang, trim, kakebaking, andakt, dans m.m. 
Eksempler på ekstern organisert underholdning  for alle beboerne er fremvisning av 
lysbilder, allsang og konserter. I slike situasjoner der flere var samlet, hadde personalet 
oppmerksomhet på hele gruppen og ikke på den enkelte. Ofte kunne hensynet til 
gruppen og den enkelte komme på kollisjonskurs. Personalet bidro til at det ikke 
oppsto uro, men det skjedde ofte at en eller flere av beboerne falt utenfor det sosiale 
fellesskapet. Følgende utsagn illustrerer dette: 

”Det er jo en hel gruppe. Hvis du må ta hensyn til de som tåler lite stimuli, fører det til at hele 
gruppa kanskje får for lite stimuli. Du må ta hensyn til noen, mens andre kan tåle mye mer. Det er 
vanskelig å gjøre begge ting samtidig.”

Funnene fra observasjoner, intervju med pårørende og ledere og fokusgruppeintervju 
med ansatte, viser at aktiviteter i grupper er sjeldne. Avdelingens plan for aktiviteter 
var ikke tilpasset beboernes dårligere funksjonsnivå, og det var ikke lenger mulig å 
gjennomføre aktiviteter som dans, baking, turgåing og høytlesning. Det var videre en 
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ambivalens/usikkerhet i pårørende- og personalgruppen med hensyn til hva beboerne 
nå kan delta på. 

Pårørende mente at aktivisering var en utfordrende oppgave for personalet når 
beboernes funksjonsnivå er så lavt. Selv la også flere av de pårørende vekt på at de 
ikke kunne nok om hvilke muligheter det var for personer med demens til deltakelse 
og aktivitet, og hva som er egnede gjøremål i forhold til funksjonsnivået.  

Funnene fra observasjonene i enhetens stue bekrefter ansattes og pårørendes 
oppfatninger av at det er få aktiviteter på formiddagen utenom måltidene. 
Personalet er ofte i fellesområdet, men hovedinntrykket er at de kom og gikk. 
Ingen av personalet hadde ansvar for det sosiale miljøet i stuen. Observasjoner 
på ettermiddagen viste imidlertid at det er flere aktiviteter da, for eksempel rundt 
kaffebordet. 

Personalet satte gjerne på bakgrunnsmusikk, men merket ikke alltid at musikken 
ble stående å hakke. Musikk skaper noen ganger samtaler og stemning, men som 
observatør synes en at den kan bli ”slitsom”, spesielt under hakking. TV-en ble 
satt på som en underholdning for beboerne. Pårørende påpeker at TV’en kan stå 
på i stuen – både med og uten lyd. Observasjonen viser at personalet stort sett er 
opptatt med andre gjøremål og i liten grad sitter sammen med beboerne og bidrar til 
at TV-tittingen blir en sosial fellesopplevelse for dem. Kun to av beboerne viste av 
og til interesse for det som skjedde på TV’en. Funnene fra fokusgruppeintervjuene 
viste ambivalens omkring bruken av TV’en.  Flere av personalet mener at en del av 
beboerne må skjermes for inntrykk på dagsrevyen og andre programmer. Andre igjen 
mener at flere av beboerne har glede av å se på TV. Bruken av TV som en aktivitet 
blir dermed personavhengig.  Personalet er imidlertid enige om at riktig bruk av TV 
kan stimulere til sosialt fellesskap. Forutsetningen er at man velger programmer som 
flere har glede av og at en fra personalet sitter sammen med dem.

Eksternt organiserte aktivitetstilbud på institusjonen er sjeldne. Personalet mener at 
beboerne bør få anledning til å delta på de få anledninger som er, og bestreber seg 
derfor på å legge tilrette for at de kan delta i arrangementer. 

”Det er veldig sjelden at det skjer noe annet da kan du si. Vi går jo og tenker på det. Vi får til lite 
av det vi gjerne vil og når det er noe så skjer så sender vi de aller fleste. Vi tenker at det er et godt 
tilbud, et sjelden tilbud.” 

Selv om arrangementene er ment for alle, er det flere som ikke kan eller ønsker 
å delta. Det er likevel ikke først og fremst boligens fysiske utforming som hindrer 
deltakelse. Slik de ansatte oppfattet det, er det beboernes helse som i hovedsak begrenser 
deltakelsen. Personalet hadde erfaring med at deltakelse kunne resultere i uro hvis 
beboerne hadde en ”dårlig dag.” Personalet var derfor nøye med å vurdere hvem som 
kunnen ha glede av tilbudet både på kort og lang sikt. De vurderte gleden de mente 
beboerne ville ha av deltakelsen opp mot mulige konsekvenser av for mye stimuli som 
igjen kunne føre til forvirring og uro. En av de ansatte uttaler:
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 ”Hvis vi er sammen med dem der og da (i vestibylen) og holder dem i hånda, ville de ikke bli så 
urolige, men vi kan ikke gjøre det med alle.”

”Jeg er litt i tvil: Vi skaper et godt øyeblikk. Når du tar dem med opp, koser de seg, men så blir de 
urolig utover kvelden, så hva er best? Hva er godt for dem?”

Personalet deltar alltid sammen med beboerne under tilstelningene. Imidlertid er 
deres erfaring at det etter endt forestilling alltid blir uro, særlig ved heisen. De ansatte 
mener derfor det er en utfordring å beholde roen og prøve å hindre forvirring blant 
beboerne. Flere ytret ønske om arrangementer på avdelingsnivå og i mindre grupper. 

”Vi ser jo når de har vært på konsert oppe i foajeen; for det hender det skjer noe der oppe. De synes 
det er artig å komme å være med enten det er sang eller hva det er, men de er forferdelig slitne etterpå 
og da blir de litt forvirra og urolig i etterkant.  (Det ser vi nesten alltid) Tatt ut av den faste rammen 
som stuen er og forflyttet og så tilbake igjen; det er nok til at de kan bli ganske forvirra.”

3.2.3 Sosial kontakt og aktivitet tilpasset den enkelte 

De ansattes lange erfaring ved enheten gjorde at de hadde god kjennskap til den 
enkeltes historie og interesser. De la derfor vekt på at det var variasjon i hvilke 
aktiviteter som var meningsfulle for den enkelte, nettopp med bakgrunn i ulik 
sykdomssituasjon, historie og bakgrunn. Beboerne kunne derfor finne mening i ulike 
typer aktiviteter som for eksempel diktlesning, baking, spaserturer, TV og musikk. 
Følgende utsagn fra personalet  illustrerer dette: 

”Noen liker å bevege seg mye – altså gå tur eller vært vant til stor fysisk aktivitet, mens andre 
kanskje aldri har likt det og setter stor pris på selskap og er avhengig av selskap for å føle trygghet; 
vil gjerne ha noen ved siden av seg hele tiden. Det er stor spennvidde på de sju beboerne vi har her – 
veldig. Det er en utfordring å tilrettelegge og tilpasse det for alle.”

Observasjonene viser at det er få individuelt tilrettelaget aktiviteter. Det var imidlertid 
enkelte unntak. For eksempel var det en beboer som deltok i kakebaking, noe som var 
spesielt meningsfull for henne. Det kan være flere årsaker til at det var få individuelt 
tilrettelagte aktiviteter. Blant annet er det tidkrevende å tilrettelegge for aktivitet som 
er myntet på den enkelte beboers behov for sosial kontakt, men som ikke er knyttet til 
det faste daglige stell eller andre faste daglige gjøremål. 

Intervjuene med pårørende understreker at det er stort behov for individuelt 
tilrettelagte aktiviteter. Pårørende legger stor vekt på de ulike individuelle interessene 
og behovene som beboerne har. 

3.2.4 Diskusjon og oppsummering

Funn fra fokusgruppeintervjuene og intervjuene med pårørende viser at ivaretakelse 
av sosiale behov i hovedsak skjer gjennom den daglige kontakten mellom beboerne 
og de ansatte på enheten. Observasjonene viser hvordan personalet evner å holde 
samtalen ved like når de kunne konsentrere seg om få personer. Det er spesielt 
personalets evne til å fange opp temaer til erindring og samtale som gjør at det 
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etableres sosial kontakt med beboerne. Funnene i dette studiet bekrefter funn fra 
andre studier som viser at personalet har en sentral rolle i å etablere sosiale relasjoner. 
(Taft et al, 1997; Zingmark et al, 2002; Surr,2006; Clare et al,2008). Clare et al, 
(2008) har blant annet beskrevet hvordan ansatte som skaper rom for samtaler, letter 
beboernes trivsel. Litteraturen viser spesielt til at personalet har et stort ansvar for at 
personer som har kommet langt i sin demensdiagnose, ikke blir ensomme og isolerte 
(Ekman et al, 1991; Chung, 2004; Amstrup, 2006). Personer med demens som ikke 
selv tar initiativ, er avhengige av andre mennesker for å for å etablere og opprettholde 
relasjoner ( Engedal og Haugen, 2005; Holthe et al, 2007). Det kan da være en 
forutsening at personalet har kjennskap til beboernes livshistorie og har kompetanse 
med reminisens som en kommunikasjonsform.  
Studien viser at personalet ikke alltid griper muligheter for samtaler og sosial 
kontakt. Bruk av TV blir for eksempel ikke utnyttet som mulighet for samtaler og 
fellesskapsopplevelser. 

Kapittelet har framhevet at beboernes trygghet er avhengig av personalets 
tilstedeværelse. Personalet kan for eksempel forbygge uro og konflikter mellom 
beboerne. Andre studier viser også at trygghet gjennom samvær med andre er 
grunnleggende for demensrammedes sosiale deltakelse (Norbergh,2001; Graneheim 
og Jansson, 2006).  Beboerne er avhengige av trygghet for å oppleve seg som en del 
av en sosial sammenheng.  

Ansatte som deltok i denne studien mente at de erstatter den familiære omsorgen. 
Personalet vurderte beboerne som spesielt sårbare. Andre studier har vist hvordan 
et familiært og hjemlig miljø bidrar til å redusere engstelse hos beboerne (Morgan 
and Stewart 1997; Edvardsson et al, 2005). I denne studien er det også vist hvordan 
personalet beskriver ivaretakelse av beboernes sosiale behov ved betegnelser som 
gjenkjennelse og respekt, bli lagt merke til og opplevelse av å være verdsatt.  Flere 
forfattere forbinder hjemmefølelse som noe som skapes i samhandlingen mellom 
personalet og personen med demenssykdom. Zingmark og Nordberg (2000) hevder 
at når personer med demens føler seg hjemme, er de involvert i et felleskap med 
andre hvor de føler seg bekreftet og  at det er behov for dem,  de føler seg verdifulle.  
Fordi personalet i denne studien kjente beboerne godt, mener de at de også  ”ser” hva 
beboerne trenger. Athlin et al, (1990) hevder at forpliktelse  er den viktigste faktoren 
i de ansattes tolkning av tegn fra pasienten. Ansattes sosiale rolle og oppgaver blir 
mer utfordrende, men kanskje desto viktigere hos personer med en moderat til svær 
demens (Ekman et al,1991; Acton et al, 2007). 

Undersøkelser viser at det er vanskelig å opprettholde interaksjon hos personer med 
alvorlig grad av sykdommen, siden ansatte får så lite feedback (Athlin og Norberg, 
1987; Norbergh,2001). Funnene i denne studien viser at personalet opplever at 
beboerne brydde seg om dem; beboerne kjente personalet igjen og viste glede når de 
så dem. Disse tilbakemeldingene ga personalet en bekreftelse og var derfor viktige for 
dem. 

Studien har videre vist at det er dilemmaer knyttet til det å skape meningsfull aktivitet 
og sosial kontakt i grupper hos beboere som har kommet langt i sin demenssykdom. 
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Utover stellet, som en individuell aktivitet, kom det frem at det er få aktiviteter denne 
dårlige beboergruppen kan delta på. 

De ansatte legger vekt på fellesaktiviteter og felles sammenkomster for beboerne. 
Spesielt var fellesskapet for de syv beboerne under måltidene vektlagt som en sentral 
sosial hendelse. Andre forskere støtter at det sosiale aspektet i demensomsorgen 
vektlegger aktiviteter i grupper som stimulerer fellesskapet og den sosiale 
tilhørigheten i enheten (Taft et al, 1997; Moore, 1999; Clare et al, 2008). Flere andre 
studier har poengtert betydningen av å planlegge og organisere aktiviteter på en måte 
som innbyr til kontakt mellom beboerne (Bergland, 2006;Drageset et al, 2009). 

Vi har her sett at det er dilemmaer knyttet til det å skape meningsfull aktivitet og 
sosial kontakt i grupper. Beboernes ulike behov og dårlige funksjonsnivå skaper 
dilemmaer med hensyn til å finne aktiviteter og riktig stimulering som passer for alle. 
Det er spesielt krevende å delta i ulike organiserte felleskap når beboerne er kommet 
langt i sin sykdomsutvikling. 

Tendensen til å bli isolert på grunn av stor vekt på grupper og felleskap for å møte 
sosiale behov, er også beskrevet av andre (Bruce, 2004).  De ansatte som deltok i 
denne studien la stor vekt på den muligheten som stellet gir til kontakt og nærhet 
med den enkelte beboer. dette  er derfor, ifølge de ansatte, den viktigste arenaen for å 
imøtekomme sosial kontakt på individnivå. De private rommene gir god mulighet til 
ivaretakelse av sosiale behov i stellsituasjoner. 

Resultatene her gir imidlertid grunnlag for å etterlyse større vekt på individuelle 
aktiviteter sammen med en av personalet. Funnene viste at det er få tilrettelagte 
aktiviteter både i grupper og individuelt, og data avdekket at det er få aktiviteter denne 
dårlige beboergruppen kan delta på. Andre studier har også pekt på at utfordringen 
for ansatte i arbeidet med personer med moderat til svær demens, oppstår først og 
fremst når de skal legge til rette for aktivitet og sosial kontakt utenom de daglige 
gjøremålene (Perrin, 1997; Norbergh, 2001).

Denne undersøkelsen gir derfor grunn til å peke på behov for oppdatering av 
kunnskap og kompetanse ettersom beboernes behov endres. Det er nødvendig 
med en differensiert innsats med hensyn til å tilrettelegge aktiviteter i botilbud 
hvor beboerne er i ulike stadier av sykdomsutviklingen (Gotfredsen og Pedersen, 
2005). Utfordringene med hensyn til meningsfulle aktiviteter til den gruppen som 
nå bor på enheten, kan videre ha sammenheng med hvordan personalet tolker 
aktivitetsbegrepet. Dersom aktivitetsbegrepet tolkes i en oppgaveorientert kontekst, 
og ikke i et relasjonelt perspektiv, er det sannsynlig at det fokuseres på nedsatt 
funksjonsevne og sykdomssymptomer. Dette kan igjen føre til en passiv tilværelse 
og fravær av meningsfulle fellesaktiviteter for de av beboerne som har kommet langt 
i sin demenslidelse.  Hos personer med svær demens er det imidlertid viktig å skille 
mellom aktivisering og deltakelse i et fellesskap. Det kan synes som om at deltakelse 
er et mer realistisk begrep å forholde seg til når beboergruppen har blitt dårligere.  
Ved å utvide aktivitetsbegrepet til å inneholde tankevirksomhet og kommunikasjon, 
vil dette også åpne opp for nye typer aktiviteter og deltakelse. Denne brede 
oppfatningen av aktivitet kan styrke personalets bevissthet i forhold til å la aktiviteter inngå 
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som en naturlig del av alt samvær med mennesker med demens (Søndergaard, 2004). 
Funnene i denne studien viser at pårørende er en viktig gruppe i enhetens sosiale 
miljø. Kontakt med familien gir beboerne anledninger til opplevelse av sammenheng 
og felles historie. Funnene peker videre på at pårørende har en viktig rolle under 
besøkene med tanke på å være sammen med beboerne i individuelle aktiviteter. 

4.0 Enhetens organisering 
I dette kapittelet beskrives først enhetens organisering og deretter samarbeidet med 
pårørende. Avslutningsvis i kapittelet drøftes hvilken betydning organiseringen av 
boligtilbudet har for ivaretakelse av beboerens sosiale behov. 

4.1 Organisering av personalet 
Beboerne og til dels personalet, har fast tilhørighet til en av enhetene. To ansatte på 
hver av enhetene har hovedansvar for den daglige omsorgen og for å ivareta sosiale 
behov for beboerne på dag og kveldstid. Det er imidlertid et omfattende faglig og 
driftsmessig  samarbeid mellom de to enhetene på avdelingen.  På dagtid er det en 
femte person på jobb som går mellom de to enhetene etter behov. Personalet beveger 
seg derfor over hele etasjen mellom de to enhetene. Faglig samarbeider personalet 
for eksempel om felles aktiviteter og underholdning på enhetene. Flere av de ansatte 
har deltidsstillinger. Sykdom og ferieavvikling fører stadig til behov for innleie av 
institusjonens faste vikarer.  Personalet er organisert slik at alle beboerne har faste 
kontakter. Både fast ansatte og faste vikarer er fleksible med hensyn til daglig ansvar 
og kjenner alle beboerne på begge enhetene. De er to personer som har hovedansvar 
for daglig omsorg på enhetene på dag og kveldstid. Hvem som har vakt, varierer stort 
sett fra dag til dag. Institusjonen har ikke tilsatt aktivitør. To av de fast ansatte på 
institusjonen er imidlertid kulturkontakter og har et spesielt ansvar for å gjennomføre 
og evaluere eksternt organisert underholdning. De organiserer også felles aktiviteter 
for institusjonen. Beboernes primær- og sekundærkontakter har et spesielt ansvar 
for planlegging og dokumentasjon av planer. De ivaretar også kontinuiteten og 
samarbeidet med pårørende på enhetsnivå.

Bemanningen er siden 2001 redusert fra tre ansatte på dag- og kveldsvakter til to 
personer morgen og kveld. Det diskuteres nå om den 5. personen på dagtid skal 
fjernes en gang i uken, og er allerede fjernet på helg og helligdager. Personalet 
vurderer situasjonen som forverret siden boligen ble tatt i bruk i 2001. 

 ”Jeg føler at det er for lite bemanning i forhold til andre aktiviteter som vi har på huset… møter for 
eksempel. Også blir det…  det var ei som sa til meg   ”Jeg ser dem løper” Sånn er det veldig mye.” 

Lederne er inneforstått med personalets situasjon. 

”Tiden er egentlig knapp altså til å rekke alle gjøremål. Hvis det skjer noe ekstraordinært så velter 
hele lasset seg. Så det er ikke lett.”
 
Både ansatte og enkelte av de pårørende forteller at det tidligere var et godt 
aktivitetstilbud på enheten. Tilbudene er nå sjeldne og sporadiske.  Det er ansattes 
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vurdering at mindre pleiedekning har fått konsekvenser for aktivisering av beboerne. 
For eksempel i forhold til muligheter for spasereturer sammen med pleierne og 
reminisens i grupper. Ansatte viser også til en beboergruppe som er mer avhengige av 
hjelp og at de har fått pålagt andre oppgaver som går på bekostning av samværet med 
beboerne. 

Pårørende synes å ha stor forståelse for at personalet har det travelt og at 
hovedproblemet er mangel på personale. Med så få ressurser vill pårørende helst ikke 
bry personalet med spørsmål. Pårørendes opplevelse av at ansatte har mye å gjøre, er 
derfor også en hindring for samarbeide.

”Jeg ser samtidig at det er vanskelig for personalet fordi de har så utrolig mye å gjøre til enhver tid. 
Når du først får tak i den personen du vil snakke med, så har den personen som regel så mye ansvar 
og så mye å gjøre at å bruke veldig mye tid på å diskutere de tingene vi som pårørende ønsker å 
diskutere, det vil da gå ut over de andre pasientene, for da vil de ikke ha noen som kan ivareta deres 
behov i mellomtiden. Særlig når det i perioder bare er to på vakt, så er det helt….”

4.2 Organisering av tjenestetilbudet 
De daglige arbeidsoppgavene er fordelt ut på enhetene, unntatt daglig rengjøring. De 
daglige oppgavene handler blant annet om hjelp til personlig hygiene og måltider. 
Måltidene og hjelp til personlig hygiene gir en fast struktur på dagen. Maten kommer 
i konteinere fra kommunens sentralkjøkken. Personalet lager frokost, kaffe og kvelds, 
men får tilsendt varm middag. Denne maten anretter de ansatte på fat og serverer 
beboeren. Servering av middagen på enheten er derfor avhengig av et eksternt 
felleskjøkken i kommunen og må serveres til et bestemttidspunkt for at beboerne i 
ro og mak kan spise middagen før vaktskifte. Denne faste strukturen kan oppleves 
lite fleksibel. Morgenstellet inne på beboernes rom kommer i konflikt med frokosten. 
Videre kan middagen komme under tidspress på grunn av vaktskifte. Fleksibiliteten 
blir også mindre fordi ansatte kommer og går til ulike tider på vakten. 

 ”De skal samles i fred og ro i måltidene, men da kan klokken bli 11 omtrent før frokosten blir på 
bordet. Det er så mye vi må gjøre før vi setter oss ned til frokost. Vi prøver jo å ha frokost innen kl. 
10, men altså det er veldig vanskelig å få til.”

Begrepet ”fleksifrokost” betyr at beboerne får servert frokosten etter hvert som de 
kommer inn i stuen etter morgenstellet og er et resultat av at stellet blir prioritert 
fremfor felles frokost ved spisebordet inne på kjøkkenet. Mens personalet er opptatt 
med stellet inne på private rom, sitter beboerne ved lave salongbord og spiser frokost 
alene. Personalet er selv kritiske til denne nye praksisen, men mener det er viktig 
å prioritere sosiale behov i stellet. Denne praksisen med fleksifrokost står i sterk 
kontrast til tidligere rutiner på enheten. Tidligere hadde enhetene en stuevakt som 
ønsket beboerne velkommen inn i stuen og kjøkkenområdet og sørget for kaffe, litt 
å bite i og at medisiner ble gitt før beboerne  i ro og mak kunne spise felles frokost 
sammen med personalet. 

Aktivitetsplan for avdelingen og planer for den enkelte beboers behov for hjelp er 
utarbeidet og dokumentert i skrevne planer. Funnene i denne studien viser at ansatte 
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samarbeider med pårørende og har rutiner for at beboerens individuelle preferanser 
for aktiviteter blir nedskrevet.  På denne måten bidrar avdelingens rutiner til at 
beboerens individualitet blir forsterket. Planen er dokumentert i fagsystemet Gerica 
og skal følges av alle ansatte. Det var imidlertid ulike syn i personalgruppen i hvilken 
grad planene ble løpende revidert med tanke på sosiale behov. Ansattes bruk av 
informasjonen i fagsystemet er også en utfordring i dager med mange gjøremål. IT-
kompetansen er personavhengig og dokumentasjon tar tid. Selv om personalet bruker 
tid til å ajourføre planen, er det flere i personalet som mener at tiden er for knapp 
til at de kan prioritere individuelle aktiviteter på enheten. Under gjennomføringen 
av studien, er det intensiv kompetanseheving på IT-kompetanse. Hensikten er blant 
annet en bedre nytteeffekt av skrevne dokumenterte planer for beboerne. Etter 
at datainnsamlingen var avsluttet, ble det videre besluttet at PC og muligheter for 
dokumentasjon skal flyttes inn på fellesstuen. 

Mens studien pågikk, var det en bevisstgjøring av ansvaret til den personen som 
har det daglige lederansvaret på avdelingsnivå. Funnene viser at den ansvarlige på 
vakten opplever at hun har lite rom og fleksibilitet til å prioritere sosiale behov. 
Observasjoner viser også at fellesaktivitetene på formiddagen er lite planlagte. 

Beboerne sitter i stuen på rekke og rad. Musikken står på. En pleier setter seg overfor Ola og sier: 
”Tenkte vi kunne trimme litt.” En beboer roper ute fra gangen og hun må avbryte. Ola som sitter 
rett overfor pleieren sier: ”Hun sa noe.” Pleieren kommer inn igjen og setter seg rett overfor Ola igjen. 
Fordi beboerne sitter på rekke og rad er det kun Ola pleieren har god kontakt med. Hun sier: ”Vil 
du trimme litt? Gjør som meg.” De starter opp, men telefonen som pleieren går med i lomma ringer. 
Trimmen blir avbrutt for andre gang. Denne gangen kommer ikke pleieren tilbake for å fortsette 
trimmen.

Aktiviteter krevers personalets oppmerksomhet både mot oppgaven og personen. 
Personalets ansvar for både telefonen og for gjennomføringen av aktiviteter er derfor 
lite hensiktsmessig.  

4.3 Pårørende

4.3.1 Pårørendes tilfredshet

Pårørende er en uensartet gruppe med hensyn til sivil status, livssituasjon og 
geografisk avstand fra den skjermede enheten.  Pårørende har derfor ulike 
forutsetninger og muligheter med tanke på å komme på besøk og gjøre ting sammen 
med beboeren. Et hovedinntrykk er likevel at mange pårørende kommer ofte. 
Alle mente at de ikke kan ha høyere forventninger med så få personalressurser. 
Hovedtendensen er derfor at pårørende gir uttrykk for at de er fornøyde. Spesielt 
roser de personalet fordi de prioriterer å være i boligens fellesområder og ikke inne på 
vaktrommet. 

”Det jeg egentlig synes er fint at de er så mye sammen med beboerne i stedet for å sitte på vaktrommet 
selv om de sikkert har mye å gjøre der. Men det virker som de prioriterer å sitte på stua sammen 
med de som bor her. Det synes jeg er veldig bra.”
Pårørende føler seg velkommen av ansatte og de andre beboerne. De liker seg også 
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i stuen og setter seg gjerne ned der når de kommer på besøk. De setter stor pris 
på personalets evne til å skape en god atmosfære i stuen med samtaler, humor og 
sangstunder. 

”Jeg har en god følelse for atmosfæren her, altså.  Det virker rolig og de tar dem på alvor og er veldig 
seriøse på det de driver med, føler jeg. Jeg skjønner at de må gjøre det de må gjøre først liksom.” 

Pårørende mener videre at holdningene er ulike hos pleierne – dermed vil heller ikke 
handlingene bli like. Dette medfører at tilbudet er varierende med hensyn til hvem 
som er på vakt av de ansatte. Fokusgruppeintervjuene med ansatte og intervju med 
lederne bekrefter dette funnet.

”Det er litt avhengig av hvem som er på vakt hvor mye liv det er. Om for eksempel TV’en er på med 
nyheter, om det tralles og synges litt. Noen ganger er det helt dødt.  Andre ganger det er nesten litt 
sånn oppløftet stemning når du kommer. ”

I fokusgruppene forteller personalet at de henstiller pårørende om å benytte de 
private rommene for å skjerme beboerne fra mye stimuli i fellesstuen. 

”Vi prøver jo å oppmuntre til det når det kommer pårørende. At de ikke blir sittende i stuen. Det 
er ikke alltid like lett. Det er ikke alltid at pårørende skjønner det. De sier det er bedre å snakke 
her på stua og det skjønner jeg at det er lettere.”

Flere av de pårørende forteller hvordan at de unngår stuen når de kommer mange på 
besøk, og at de da heller bruker de private rommene, eller andre steder i huset hvor 
det er tilrettelagt for flere besøkende. 

”Det er ikke så hyggelig for de andre heller tror jeg hvis vi kommer mange. Det er ikke store plassen 
der helle. Det er jo hjemmet dems da. De liker vel ikke at det kommer mange fremmede inn der eller 
til de som sitter der.”

Videre forlater pårørende stort sett stuen når beboerne inntar måltider. Noen går 
fordi de opplever at de da er i veien for personalet. Andre benytter sjansen til å gjøre 
oppgaver inne på beboernes private rom.

”Det er sjelden at jeg har vært her under måltider. Det har hendt jeg har kommet før de er ferdige 
eller at jeg drar når de skal spise. Eller at jeg følger mor inn til kveldsmat og jeg går inn på rommet 
og vanner blomster og litt sånt før jeg går og kommer innom igjen og sier ”ha det.” Så jeg har sett at 
de sitter der på kjøkkenet.”

4.3.2 Samarbeidsarenaer

Institusjonen har faste samarbeidsmøter med pårørende på avdelings- og enhetsnivå. 
Det er etter pårørendes ønsker ingen organisert pårørendegruppe og funnene viser at 
pårørende ser hverandre sjelden når de er på besøk i boligen. 

I fokusgruppeintervjuene poengterer ansatte at pårørende har en spesielt viktig rolle 
som informasjonskilde om beboernes tidligere liv. Ansatte har erfaringer med at ikke 
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alle pårørende har like god kjennskap til beboernes tidligere interesser. Andre igjen 
lager album fra beboernes tidligere liv som gir nyttig informasjon og samtaletemaer 
for personalet. 

”Det jeg har gjort det er at jeg har laget det jeg kaller for en fotobok med bilder og enkel tekst om 
henne som ungpike og litt oppover. Tanken min var at de kunne sitte litt sammen med henne, men 
den leser hun i selv. Det kan hun klare selv for det er lite tekst og det står veldig lite på hvert ark. 
Pluss at hun har et lite album som hun lagde før jeg ble født. Jeg mener at jeg har sett at hun har 
sittet sammen med personalet.” 

Utover å se på dem som en kilde til informasjon, har ansatte få forventninger til 
pårørende om samarbeid om beboernes sosiale liv i boligen. Personalet ønsker ikke 
å komme med forventninger som kan oppfattes av pårørende som krav om økt 
involvering i tilfredsstillelsen av beboernes sosiale behov.  

”Vi er nok litt redde for å pålegge dem; vanskelig ja, det er vanskelig. Du føler at du stiller krav 
overfor pårørende og jeg føler at du ikke kan gjøre det. Det er deres valg hvor ofte de besøker, på 
hvilken måte og i det hele tatt…… ” 

Pårørendes ansvar for å gjennomføre ”kaffestund” for beboerne på avdelingen blir 
heller ikke gjennomført, noe som både pårørende og personalet beklaget. 

Pårørende: ”Vi prøvde jo å få i gang at vi skulle ha en søndag i mnd. som to pårørende skulle ha 
med kake og sånn. Så kokte de kaffe her og så skulle vi ha med kaker og samle beboerne og prate 
litt med dem og sånn. Men det har vært veldig vanskelig å få til. I fjor så var det noen ganger og i år 
så hadde jeg den første gangen og så tror jeg det var en gang etterpå og så har det ikke blitt noe mer. 
Så de er ikke flinke til å stille opp, pårørende. Og da blir jo ikke det noe … Det synes jeg har vært 
litt dårlig. Vi ble jo enige om at vi skulle ha, men så er det ingen som melder seg.” 

Ansatte tar imidlertid ikke initiativ til å få denne aktiviteten i gang igjen. De 
overlater dette ansvaret til pårørende. Pårørende ser hverandre imidlertid sjelden, og 
samarbeidet om kaffestunden står ” i stampe.” 

Ansattes vurderinger er at pårørende har en slitsom historie sammen med den syke og 
at de ofte trenger de ansattes støtte og forståelse. Pårørende uttrykker at de ikke har 
noen klare forventninger om økt engasjement med hensyn til ivaretakelsen av sosiale 
behov fra personalet.  Det kan derfor synes som om pårørende har få forventninger 
til hva som kan klargjøre rollen som besøkende til sine nærmeste.  

Pårørende synes å mangle kunnskap både om dagliglivet på enheten og  om 
demensutvikling generelt. Følgende utsagn viser at pårørende visste lite om hvordan 
det var når de ikke var til stede:

”Jeg føler at mamma ikke har hatt tilrettelagt for aktivitet og sosial samhandling i så stor grad. Jeg 
må ta forhold at jeg er ikke er her hver dag og at ting skjer når jeg ikke er her Jeg får ikke beskjed 
fordi kommunikasjonen er såpass dårlig som den er så….”

En av hensiktene med primærkontaktorganiseringen ved avdelingen, er at pårørende 
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opplever trygghet og vet til enhver tid hvem av personalet de skal forholde seg til 
angående spørsmål om sine nærmeste. Funnene tyder videre på at organiseringen 
med faste kontakter til beboerne, ikke har spesiell betydning for samarbeidet mellom 
pårørende og ansatte. Pårørende viser til at primærkontaktene skifter ofte på grunn av 
ulike vakter og at  det er sjelden  de møter primærkontaktene når de er på besøk.

”Jeg er litt usikker om hun har byttet primærkontakt en gang. Hun fikk en gang en primærkontakt 
da hun kom inn som jeg ble presentert for, men etter det var det ei annen ei som tok kontakt når det 
var noe uten at hun sa hun var kontakt. Kommunikasjonen med henne var grei, men hun er jo ikke 
her lenger. Jeg har mistanke om at hun ikke var primærkontakt. Og så ble det byttet, så nå har hun 
fått to. Jeg vet ikke hvordan man graderer det der jeg.”

Det er ulike meninger blant pårørende hvordan de opplever samarbeidet. Behovet for 
informasjon og samarbeid blir for noen først og fremst ivaretatt av de ansatte som 
er til stede når de er på besøk. Flere av de pårørende var ofte på besøk og kjente de 
fleste av de ansatte. 

”Men jeg kjenner veldig mange av de. Jeg føler at det ikke er vanskelig å få sagt i fra eller spørre om 
ting. Jeg savner det (primærkontaktene)ikke for jeg kjenner noen av de andre.” 

Tilfeldig kontakt med de ansatte under besøk har imidlertid en bakside. Noen 
pårørende har erfaring med at informasjonen ikke når frem, og at de må gjenta 
informasjonen til de ansatte.  

Vi har sett at de ansatte opplever et stramt tidsskjema og synes ikke selv de ivaretar 
sosiale behov slik de helst ønsker. Også andre studier peker på hvordan rammene 
skaper tidsnød som det må tas hensyn til (Schwarz et al, 2004; Ingebretsen et 
al, 2006; Harmer and Orrell, 2008). Thorsen (2003) påpeker at idealet om den 
helhetlige omsorgen blir abstrakt og virkelighetsfjern hvis en ikke ser nærmere på 
vilkårene for at dette skal la seg realisere. Det blir umulige idealer, forventninger om 
personlige holdninger uten bakkekontakt, ambisjoner som skaper frustrasjoner hos 
arbeidstakerne hvis de ikke rår over midlene til å realisere dem. Systemsvikt oppleves 
som personlig svikt. 

Personalet framhever stellet som tidkrevende, men viktig i forhold til sosial kontakt. 
Økt fysisk pleiebehov krever at personalet forsvinner fra stuen. Personalet opplever 
dilemmaet mellom nærhet til den enkelte og nærheten til beboergruppen i fellesarealet 

De ansatte legger vekt på at sosiale behov blir ivaretatt i forbindelse med praktiske 
gjøremål. Kirkevold (2001) hevder imidlertid at praktiske situasjoner ikke er det mest 
egnede for sosial kontakt. Hun hevder at stellet da får to hovedfokus – oppgaven 
og relasjonen - og at i et stell har personalet hovedvekten på det hun kaller for den 
instrumentelle omsorgsrelasjonen. All sosial kontakt mellom beboer og ansatt, fører 
nødvendigvis til ivaretakelse av sosiale behov. Erfaring viser også at personer som 
har en demenslidelse i de fleste tilfeller har nok med å konsentrere seg om en ting av 
gangen.  
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4.4 Diskusjon og oppsummering
En har i dette kapittelet vist hvordan pårørende vurderer samarbeidet og situasjonen 
for beboerne på enheten. Det at pårørende har en primærkontakt som de kan 
henvende seg til, bidrar ikke alltid til å bedre samarbeidet. Pårørende i denne studien 
forholder seg til de av personalet som er på vakt når de besøker beboerne. Vi har sett 
at pårørendes opplevelse av at ansatte har mye å gjøre, er en hindring for samarbeidet. 

Betydningen av samarbeid med pårørende trekkes frem fra statlig hold.  I 
Omsorgsplan 2015 St. melding nr 25 (2005 – 2006) hevdes det at framtidens 
omsorgsutfordringer er partnerskap med familien (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2006). Videre har pårørende rett til informasjon, delaktighet og medbestemmelse i 
følge Pasientrettighetsloven (Pasientrettighetsloven, 2009). 

Resultatene i denne studien viser at pårørende og ansatte har forståelse for hverandres 
situasjon. Pårørende ser at ansatte har mye å gjøre og stiller ikke høye krav til 
aktivisering av beboerne. Ansatte har stor forståelse for at pårørende har hatt en 
slitsom historie før beboerne flyttet inn på enheten og stiller ikke forventninger i 
forhold til beboernes sosiale behov. De ansatte er opptatt av at de pårørende er slitne 
og at de har hatt en stor belastning som omsorgsgivere. Ansatte mener derfor at 
pårørende trenger deres veiledning og støtte også i forhold til egne følelsesmessige 
belastninger.  Det samme viser annen forskning. Her pekes det på at pårørende 
til personer med demens kan oppleve belastninger både følelsesmessig og sosialt 
(Ingebretsen og Solem, 2002). Det betyr at pårørende i liten grad stiller krav til 
de ansatte. Heller ikke de ansatte stiller krav eller har spesielle forventninger til 
pårørende. 

Funnene viser at ansatte opplever et stramt tidsskjema og peker på begrensinger i 
følge egne idealer med tanke på ivaretakelse av sosiale behov. En har videre sett at 
ivaretakelse av sosiale behov er personavhengig, sporadiske og skjer først og fremst 
spontant og uformelt gjennom dagen. 

5.0 Beskrivelser av beboernes fellesområder 
Beboernes sosiale liv utspiller seg i institusjonens hovedvestibyle, avdelings 
gangområde (midtseksjonen mellom enhetene), enhetens gangområder, uteområder, 
private rom og stue/ kjøkkenområdet.  Dette kapittelet beskriver rommene og bruken 
av boligen, særlig med tanke på ivaretakelse av beboernes sosiale behov. Private rom 
og personalets arbeidsrom vil også bli beskrevet. Til slutt vil en diskutere hvordan 
disse rommene fungerer som ramme for sosialt fellesskap for ansatte, beboere og 
pårørende. 

5.1. Institusjonens hovedvestibyle 
Hovedinngangen fører rett inn i en stor vestibyle som forbinder det nye og det gamle 
bygget. Hovedvestibylen har glass-profil og er åpen over to plan med en gangbro. 
Gangbroen forbinder de to andre etasjene i det gamle og nye bygget. Fra vestibylen 
fører en dør ut til et østvendt gressbelagt uteområde.  Her er det noen busker og trær 
og det er planlagt ytterligere beplantning.  Glassfasaden gjør vestibylen lys og gir utsyn 
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til uteplassen på den ene siden og det asfalterte inngangspartiet på den andre siden. 

Hovedinngangen er også lagerplass for matkonteinere og tøytraller og gir en 
påminnelse om at dette er en institusjon. Fra vestibylen går det både trapp og heis ned 
til langtidsavdelingene, som ligger i hver sin etasje. 

Hovedvestibylen brukes både til uformelle, spontane aktiviteter og til 
organiserte, formelle aktiviteter. Vestibylen er romslig og kan ha plass til alle 
beboerne ved institusjonen. Eksempel på organiserte aktiviteter som foregår 
her, er kulturarrangement som arrangeres av kommunen og institusjonens 
kulturkoordinatorer ca. ti ganger i året.  Som tidligere nevnt samarbeider 
kulturkoordinatorene også om å arrangere tilbud til beboerne her, for eksempel 
danseaften for både beboere og pårørende. Etter avtale kan pårørende og beboere 
bruke vestibylen til egne sammenkomster. Eksempel på dette er pårørende som 

I vestibylen er det satt opp flere 
sittegrupper. 
Bildet viser heis og dør ned til 
langtidsavdelingene.

Vestibylen er  møblert med  en 
gammel vev og et  piano og en 
brusautomat. 
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bruker vestibylen til samlinger med familien til fødselsdag og førjulsfest. 

Intervjuene viser at det er ulike syn blant både personalet og pårørende på hvordan 
hovedvestibylen fungerer i forhold til brukervennlighet når det gjelder inneklima, 
lys- og lydforhold. Enkelte av de pårørende og av personalet trekker frem vestibylen 
som et lyst og vennlig rom som gir beboerne og pårørende et alternativt sted å være 
når de kommer på besøk. Noen mener mye dagslys i vestibylen gir en opplevelse av å 
komme ut. 

Personalet: ”Vi har en fin, lys vestibyle som er kjempefin å bruke egentlig. En kan ha med seg 2-3 
stykker opp for å ta kaffe og kaker for å få andre omgivelser; se noe nytt.  En får samtidig gått en 
liten tur og hatt en samtale noen få sammen.”

Men det er flere som mener det er vanskelig å bruke vestibylen, og realiteten er at den 
blir sjelden brukt. Mange negative trekk ved vestibylen blir trukket fram: konstruksjon 
i glass får konsekvenser for lokalets inneklima: varmt eller kaldt alt etter årstiden. 
Rommet blir beskrevet som stort, kaldt og upersonlig. Sjenerende søyler gjør rommet 
uoversiktlig og vanskelig å bruke. Manglende høyttaleranlegg gjør underholdning 
vanskelig og det er bråk fra brusautomat.1

Pårørende: ”Jeg har ikke sett at den har fungert noe særlig. For det første søylene som er der, og 
alle kan ikke se og høre hva som foregår. Jeg har vært der ved flere konserter hvor barn har stått og 
sunget helt i den ene enden og med piano i den andre enden. Du får ikke noe øyenkontakt. Det er 
ikke høyttaleranlegg og når det har vært kraftig sol så  blir det så varmt der. Det er væravhengig om 
du kan være der.” 

Det at vestibylen både er et oppholdsrom og et inngangsparti, ble også trukket fram 
som negativt for beboerne. 

Ansatte ”Jeg synes foajeen er litt forstyrrende. Det ringer på døra.  På vinteren åpner døren seg og det 
kommer kald gufs inn og beboerne lurer på hva dette er.”

Mange klager på vanskelig tilgang til vestibylen fra avdelingene. Beboerne må 
bruke heis eller trapp for å komme dit.  Beboernes kognitive svikt og det at de 
fleste beboerne er dårlig til beins, krever assistanse fra personalet for å delta på 
arrangementene. De fleste av beboerne kan ikke mestre trappen eller heisen alene. 
Flere er engstelige for å bruke heisen og må ofte overtales til å bli med inn i den. Det 
gjør at rommet blir tungvint å bruke både for personalet og for beboerne.   

5.2 Avdelingens fellesarealer
 Fra hovedvestibylen kommer en ned til langtidsavdelingene via heis eller trapp. Et 
gangområde, midtseksjon, forbinder de to langtidsavdelingene og knytter på den 
måten de to avdelingene sammen. 

1 Etter prosjektets avslutning ble det innkjøpt høyttaleranlegg med eksterne midler. 
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De fleste av beboerne har ikke selv mulighet til å ta seg opp trappen eller bruke 
heisen på egenhånd. For å åpne døren ut til trappehuset må en trykke på to låsbrytere 
samtidig og svært få av beboerne klarer dette på egenhånd. I realiteten har derfor ikke 
beboerne mulighet til å ta seg ut på egen hånd og er avhengig av at personalet følger 
dem ut. 

Felles vaktrom, skyllerom og tøyrom er trukket ut av boenheten til gangarealet som 
forbinder de to enhetene. I dette arealet ligger også et ekstra rom som kan brukes 
til overnatting for pårørende eller beboere fra korttidsavdelingen. Dette området er 
også adkomsten til avdelingen, og vaktrommet er det første besøkende får øye på 
når de kommer til avdelingen. Både vaktrommets beliggenhet og utformingen av det 
bidro til å gi denne plassen et institusjonspreg. Vaktrommet har glassvegger og gir 
personalet godt utsyn og beboerne innsyn og nærhet til personalet som oppholder 
seg der. Døren er lukket og låsmekanismen forutsetter kort og kode. Lampevalget her 
forsterker inntrykket av institusjon. Belysning i fellesområdene er lysstoffrør under 
tak. 

Utgang fra avdelingen opp til 
hovedvestibylen. 

Sittegruppe foran vaktrommet.
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Verken pårørende eller personalet kommenterte det sterke preget av institusjon. 
Noen av de pårørende peker på at de synes det er bra at vaktrommet er atskilt fra 
dagligstuen slik at de der har mulighet til å prate uforstyrret med personalet. 

”Jeg synes utformingen av avdelingen fungerer veldig greit. Jeg liker det at vaktrommet er langt fra 
stua så at man har muligheten til å bruke det hvis det er noen der uten at mamma på en måte føler 
at vi snakker om henne.”

Vestvendt i dette gangpartiet er det store vinduer og dør ut til felles uteareal som 
gir mulighet til å gå ut på fine sommerdager, og de fører dagslys inn i gangområdet i 
avdelingen. (Uteplassen er beskrevet i eget avsnitt side 46.) 

Selv om denne delen av fellesområdene har store vinduer og godt dagslys, er 
inntrykket likevel at det er lite dagslys i fellesarealene. Fra dette området har en direkte 
innsyn til gangområdet videre inne i enheten. Det er relativt mørkt og har et noe 
innstengt preg. Lav takhøyde og hustes beliggenhet i en skråning med avdelingen i 
underetasjen, bidrar også til lite dagslys. 

Gangområdet funger som et fellesområde for beboerne på avdelingen og som et 
sosialt samlingssted for de 14 beboerne. Beboere, pårørende og personalet fra de to 
enhetene samler seg her, både spontant og for organiserte møter. Det er plassert flere 
sittegrupper i dette området, noe som gir muligheter for sosialt samvær når beboerne 
får besøk. Spesielt sittegruppen ved utgangen til uteområdet har godt dagslys. Noen 
pårørende liker å sitte her når de er på besøk, andre synes det er for mye forstyrrelser. 

”Vi har prøvd å bruke det litt vi som familie. Når vi har vært flere på besøk har vi prøvd å sitte for 
eksempel når vi feirer en fødselsdag, men så kommer det pårørende og det er beboere som går imellom 
der.”

Sittegruppene i dette området blir brukt av beboerne som ikke trenger hjelp til 
forflytning. En hovedgrunn til dette ser ut til å være områdets nærhet til personalet. 

Vestvendt sittegruppe i gangområdet 
mellom enhetene. Gardinene er 
trukket for og skjuler de store mørke 
flatene når mørket faller på.
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Når det er ansatte  på vaktrommet, og beboerne ønsker kontakt med dem, banker de 
på.  

Gangområdet benyttes videre til ulike arrangementer og aktiviteter. Annen hver uke 
er det andakt her og det er sommer- og julefest for beboere og pårørende fra de to 
beboergruppene.  Fra tid til annen når personalet har tid, arrangerer de felles trim og 
sangstund for begge beboergruppene. Området er i realiteten ikke planlaget til dette 
og hadde klare begrensinger for denne bruken. Hver gang det skal arrangeres noe her, 
må personalet sette inn stoler og bord. Dette gjelder både dersom det skal være fester, 
trim eller sangstund. Personalet og pårørende beskriver området som ikke særlig 
hjemmekoselig, men som personalet sa ”Vi gjør det koselig.” Det kan bli trangt når 
de dekker til 48, og beboerne, pårørende og personalet samler seg rundt langbordet 
til sommerfest og juleavslutning. Det å ha bedre mulighet og rom for denne type 
anledninger, er likevel ikke det personalet savner mest. 

Pårørende: ”Det blir veldig hyggelig når alle har satt seg.. Det er klart det kunne vært bedre plass til 
det, men det er det vi har og da tenker jeg at jeg heller vil ha midler til at det er mer sosiale aktiviteter 
på dagtid. Der det er hjerterom er det husrom holdt jeg på å si.”

De store fellesarrangementene er sjeldne. At det er litt trangt da, er ikke så farlig. 
Imidlertid kan det være at bedre romforhold og lettere tilrettelegging, ville ha ført til 
at personalet kunne få til flere ulike fellesaktiviteter i hverdagen. 

Felles gangområde gjør det mulig for beboerne å gå fritt mellom de to avdelingene. 
Beboere som kan gå uten hjelp av personalet, går ofte til den andre enheten, både 
på dag og kveldstid.  Denne vandreruten gir beboerne dessuten mulighet for å 
bevege seg på større arealer uten å måtte gå gjennom mange dører. Den skaper 
også møteplasser for beboere. Vandreruten er fri for hindringer som låste dører 
og nivåforskjeller. Forbindelsen mellom enhetene, og utgang via veranda, danner  
en vandresløyfe fra den ene enheten til den andre.   Vandreruten har nisjer med 
rasteplasser og passerer utgangen til felles uteområde med store vinduer og arealer 
med vaktrom og servicerom. Beboerne har dermed muligheter til å følge med 
personalet og de har utsyn til felles uteområde. Det at det er åpent mellom enhetene, 
og at beboerne har mulighet til å gå mellom disse, gjør at det innestengte preget blir 
mindre. Inntrykket er imidlertid også at de to enhetene ser like ut, og at fargebruken 
er lik og kan gjøre det vanskelig for beboerne å kjenne seg igjen.

5.3 Enhetens fellesarealer 
Beboerne har først og fremst tilhørighet til den lille gruppen på syv inne på enheten. 
Fellesrommene her består av gangområder og stue og kjøkken. Langtidsavdelingene 
er bygget i en vinkelstruktur. Lange ganger er unngått. Korte ganger gjør 
orienteringen lettere for beboerne og gir visuell tilgang til stue og kjøkken. 
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Gangområdet i enheten er relativt mørkt, uten dagslys og har et noe innestengt preg. 
Det er lysarmatur i taket. Det er ingen tilrettelagte lyspunkter på veggene som kan 
gi en mer hjemlig atmosfære. Lav takhøyde og at dørene og deler av veggflatene i 
enheten er mørkerøde, gjør det ekstra mørkt.  

Personalet ”Egentlig burde vi hatt lyspunkter på veggene.  Vi burde også male om hele gangen. Det 
er et par små lampetter i stuen, men de er med en skjerm og når den står på  over lang tid kan det ta 
fyr. Så jeg tør nesten ikke bruke de.” 

En kjerne rommer WC, godt synlig fra stuen, og et rom tiltenkt TV. Rommet har aldri 
vært benyttet som TV-rom og det er nå innredet som reminisensrom. Det vil si at det 
er fylt med gamle ting og møbler. I følge pårørende og ansatte ble det brukt sammen 
med enkelte beboere tidligere. Nå er rommet ikke i bruk. 

Gangene er brede slik at rullatorer 
og rullestoler kan passere lett og det 
er håndstøtter langs veggene. Bildet 
viser dør inn til de private rommene.

Den arkitektoniske løsningen på 
enheten legger opp til en vandregang 
rundt den røde kjernen på enheten. 
Døren fører inn til et tiltenkt TV-
rom. Nå er rommet innredet med 
gamle ting og skal fungere som et 
reminisensrom.
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Rundt kjernen danner gangen en vandresløyfe. En del av vandregangen er spesielt 
mørk uten mulighet for utkikksposter. En pårørende utaler om denne delen:
 
”Veldig lite glad i den gangen rett utenfor rommet til mamma. Jeg synes den er veldig institusjon. Jeg 
kunne nok å tenkt meg at den ble myket opp med bilder og planter.”

 
Denne muligheten for vandring benyttes ikke av beboerne. Trolig er denne 
muligheten for vandring på enheten tenkt inn fordi stue og kjøkkenet ikke gir 
mulighet for vandring. 
Det er flere sittegrupper i gangområdet. Inntrykket er at de blir svært sjelden brukt. 

Boligens stue og kjøkken ligger i vinkelen i enden av gangen. Kjøkken, spiserom og 
stue er separate rom. Det er skillevegg i glass mellom stuen og kjøkkenet. Det gjør at 
beboerne har god oversikt over personalet på kjøkkenet.  Stuen har videre utgang til 
en liten veranda som er overbygd mot syd. Verandaen er på bakkeplan og inngjerdet 

Denne delen av vandresløyfen er 
spesielt mørkt. 

Sittegruppene i gangen blir sjelden 
brukt.
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og overbygd. En port gjør det mulig å få adgang til resten av utearealet. Døren ut til 
verandaen er låst. Det er utsyn til verandaen fra kjøkkenet.

Boenheten er beregnet på syv personer og dimensjonene på kjøkkenet og stuen er 
derfor holdt nede. Førsteinntrykket er at stuen og kjøkkenet er passe store. Spesielt de 
små arealene i dagligstuen og kjøkkenet fører til at enhetens fellesarealer får et hjemlig 
preg. Møblene og fargene på tekstilene gir hygge og er kjente symboler om at dette 
er en stue og et kjøkken. Stort sett er personalet og pårørende enige om at møbler og 
farger i stuen kan knyttes til hjemlighet. 

Stuen er møblert med flere separate møbelgrupper og kan synes litt overmøblert. 
TV’en har en sentral plass og er  iøynefallende når en kommer inn i stuen. 
Vinkelformen på fellesstuen gir mulighet for møblering av midtre sittegrupper som 
innbyr til at beboerne er orientert mot hverandre. 

Glassvegger mellom stue og kjøkken 
gir godt innsyn for beboerne og utsyn 
for personalet. Bildet viser TV’ens 
sentrale plassering i stuen.

Gult går igjen i møbler og gardinene 
i stuen.
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Imidlertid er møbleringen i stuen nå en utfordring med tanke på å skulle fremme 
sosial kontakt. Møblene er plassert langs veggene. Det gjør det vanskeligere å være 
orientert mot hverandre. Beboerne blir derfor sittende ved siden av hverandre, ikke 
mot hverandre. 

Dagligstuen er det viktigste stedet for uformelle fellesanledninger. Stuen 
brukes til både sosialt samvær når pårørende er på besøk, feiring av bursdager, 
ettermiddagskaffen, til aktiviteter for beboerne, oppholdsrom, TV-titting, hårrulling 
(pedikure), fleksifrokost, og er ”ventestasjon” for måltider.  Flere sittegrupper i stuen 
gir mange fordeler. I fokusgruppene forteller personalet hvordan de kan organisere 
ettermiddagskaffen fleksibelt alt etter hvordan beboergruppen passer sammen. 
Når beboergruppen fungerer bra sammen, samler personalet beboerne i midtre 
møbelgruppe  under ettermiddagskaffen.  Personalet mener samling rundt ett bord 
kan være  gunstig for  stemning og samhandling. 

”Vi har lettere for å samle de beboerne vi har nå. Jeg synes det er hyggelig å samle beboerne akkurat 
til kaffen på ettermiddagen. For når vi drikker kaffe kan vi få de med  på å synge og lese litt; så vi 
har mer øyekontakt med alle og da blir alle lettere sett enn  når det sitter en her og en der.”

Stuen er for pårørende symbolet på sosial kontakt og fellesskap. Selv om det er flere 
muligheter for å sitte ned når pårørende er på besøk, synes det som om  de pårørende 
stort sett veksler mellom å være på det private rommet og i fellesstuen. Pårørende 
bidrar til å skape en god stemning når de er på besøk. Dagligstuen gir en mulighet for 
sosial kontakt mellom pleiere og pårørende. Dette fungerer som «underholdning» for 
beboere som ikke kan delta aktivt selv. Funnene viser at også pårørende mener det er 
lagt godt til rette med flere små bord og stoler for besøkende.

”Jeg liker egentlig at stua er bygd opp sånn at det er grupper; det synes jeg er veldig positivt også 
….For det første fordi de ulike pasientene ikke nødvendigvis har lyst til å sitte sammen,  men også 
fordi det er greit for oss som pårørende når vi kommer på besøk at vi kan sette oss ned der.”

Hovedmøbelgruppen midt i stuen 
har plass til alle beboerne og 
personalet når en setter til stoler. På 
bildet sees lysarmatur fra tak.
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Separate møbelgrupper betyr imidlertid også at rommet blir mer sosialt oppdelt. Funn 
fra observasjonene tyder på at beboerne blir sittende på rekke og rad med utsyn til 
kjøkken og gang, hvis ikke personalet organiserer fellesskapet rundt hovedsalongen i 
stuen eller ved kjøkkenordet.  Vinkelstuen gir få muligheter til fleksible løsninger og 
er ikke bygd først og fremst for gruppeaktiviteter. Når beboerne ble sittende langs 
veggen, er dette et dårlig utgangspunkt for gruppeaktiviteter.  Bakgrunnsmusikk 
eller TV-apparat i stuen blir satt på for å skape liv. TV’en er plassert midt i stuen. Slik 
TV’en nå står, blir beboerne sittende på rekke og rad og det gir ingen god sitteløsning 
for sosialt samvær. Beboere som ser på TV,  blir forstyrret når noen går forbi. Videre 
kan det synes som om kjøkken-/stuearealet er for lite når personalet samler til 
spesielle aktiviteter. Det er ikke høye arbeidsbord med tilhørende stoler som kan øke 
fleksibiliteten og bruken av stuen. Det er heller ingen muligheter til fleksible løsninger 
ved å flytte vegger for å få større rom. 

Sittegruppe i enden av vinkelstuen. 
Døren til høyre fører ut til en liten 
overbygd veranda.

Sittegruppen har direkte innsyn til 
kjøkkenet og WC i gangen.
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Selv om beboerne ikke deltok så mye i aktiviteter på kjøkkenet, viser observasjonene 
at flere av dem gjerne satt ved møbelgruppen som har direkte innsyn til kjøkkenet. 
Fra denne ”utkikksposten” kunne de følge med på hva som forgikk inne på 
kjøkkenet og det var likeens godt utsyn til hva som forgikk i gangen. Det var derfor 
godt tilrettelagt for nærhet til personalet som ofte oppholdt seg på kjøkkenet for å 
utføre administrative oppgaver. Det kunne dreie seg om forberedelser av måltider, 
håndtering av medikamenter, pålagte kvalitetssikringsoppgaver i forbindelse med 
hygiene og oppbevaring eller bestilling av mat. 

Lysforholdene i stuen blir av flere ansatte og pårørende ikke spesielt knyttet til 
hjemlighet. 

Belysningen i stuen er problematisk. Det er alle enige om. Uansett hvor en sitter i 
stuen får en lyset i ansiktet fra ulike lystakpunkter. 

”Jeg synes det er signallys. Du kan ikke se opp engang og sitter du under et takpunkt blir du varm i 
ansiktet.”

Spesielt gangområdet , men også stuen, har lite dagslys. Utsikten fra stue og kjøkken 
er mot syd øst. Observasjonene ble foretatt på høsten og forvinteren og gardinene ble 
trukket for om kvelden av hensyn til beboerne som blir utrygge av de mørke flatene. 
Vinduene er plassert lavt nok til at det er god mulighet til å se ut også når en sitter. 
Fellesarealene stue og kjøkken har utsikt til nærmiljøet som preges av nyere boliger. 
Beboerrom mot øst og utsikten fra stuen, er mot en bergvegg som ikke er beplantet. 
Det ble imidlertid i mindre grad lagt vekt på og reflektert over utsikt og valg av bilder. 

Kjøkkenet er både arbeids- og spisekjøkken.  Kjøkkenet har to spisebord med plass til 
sju beboere og personalet. Det er kjøkkenskap og arbeidsbenk langs den ene veggen, 
og bare tilgjengelig fra en side. Personalet står derfor med ryggen til beboerne når de 
tilbereder maten.  

Det er få veggpunkter som kan gi 
en mer hjemlig atmosfære. 
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Særlig kjøkkenet har et hjemlig preg. Kjøkkenet er det lyseste rommet med den 
beste utsikten. På grunn av at det er vinduer mot øst og syd gir vinduene et godt 
gjennomlys.  Både personalet og pårørende gir uttrykk for at dette er et trivelig rom. 

Beboerne er stort sett inne på kjøkkenet når de spiser måltider. Personalet sitter da 
sammen med dem. Det var ikke tilrettelagt for beboere som bruker rullestol eller 
rullator. En av rullestolsbrukerne måtte sitte for seg selv fordi det ikke var plass til 
rullestolen ved bordet.  Medisintrallen er plassert på kjøkkenet og tar opp plass.

”Jeg skulle ønske at kjøkkenet kunne vært litt større. Særlig hvis kjøkkenet skal være sosialt 
midtpunkt for syv beboere kunne det vært litt større. Vi har også en beboer i rullestol som skal 
innlemmes i det sosiale fellesskapet på kjøkkenet. Vi må ta  trillebordet ut på stua for å få henne 

Arbeidsbenk og dør ut til stuen.

Det er godt utsikt fra kjøkkenet 
mot veranda og mot bebyggelse i sør.  
Kjøkkenvinduet møt øst gir utsyn til 
verandaen med utgang fra stuen.
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inn. Halvparten må inn med rullator for å få satt seg. Jeg synes det er trangt. Jeg synes ikke det 
hadde gjort noe om det var en meter mer i hver retning Jeg tenker ikke et enormt kjøkken. Jeg tenkte 
bare litt romsligere.”

Beboerne sitter utenfor og følger med på det som skjer når maten blir laget i stand, 
og det var sjelden de gikk inn på kjøkkenet av seg selv uten å være invitert inn til 
måltider. Pårørende oppfatter også kjøkkenet som de ansattes område. 
Pårørende går oftest ikke inn hit. De kommer sjelden til måltidene og går når 
beboerne skal spise.  

Flere av personalet legger vekt på at de ser verdien av å ta med beboerne på gjøremål 
på kjøkkenet. Imidlertid er inntrykket at dette skjer sjelden.

”Beboerne kan være med på å rydde på kjøkkenet, men ikke hver dag. Det er hvis de har lyst og 
hvis vi føler at vi har anledning til det. Hvis vi synes det tar for lang tid, så må vi prøve å pensle over 
på noe annet hvis det er noe vi skal.”

Beboerne er imidlertid i liten grad deltakende i hverdagsaktiviteter som rengjøring, 
matlaging og borddekking på kjøkkenet.  Reglen synes å være at personalet dekker 
og rydder av bordet, smører og serverer mat og skjenker kaffe. Avdelingen har en 
aktivitetsplan. Her er det satt opp baking som aktivitet 1. og 3. mandag i måneden og 
steking av vafler annenhver tirsdag og torsdag. Ut over det er det imidlertid sjelden 
andre aktiviteter på kjøkkenet enn måltider. 

5.4 Private rom
Private rom ligger mot vest og øst og er på ca. 26 kvm og består av kombinert stue og 
soverom og eget bad.   Private rom har ikke utgang til uteplass.   De beboerrommene 
som ligger mot øst, var påfallende  mørke. Fra vinduet var det utsikt rett mot en 
bergvegg.   Noen av beboerne opplevde dette skremmende. Rommene  mot vest har 
utsikt mot uteplassen.

”Det eneste som er negativt (ved rommet) der er hun er veldig utrygg.  Rett utenfor vinduet er det 
sprengt ut litt en fjellknaus og hun er redd for at det skal komme inn i rommet hennes.”

 Beboerne har private møbler.  Det er dørskilt på dørene. I forbindelse med hver 
enkelts inngangsdør er det et innhugg som en halvprivat sone. Her er det mulig å 
plassere private gjenstander eller møbler. Disse var imidlertid ikke utnyttet. For noen 
av  beboerne var det vanskelig å finne tilbake til eget rom fra fellesarealene 

Pårørende var fornøyde med størrelsen på beboernes private rom. Rommene har flere 
mulige sitteplasser som gir fleksible løsninger når de er på besøk. Ofte er stuen det 
alternativet som ble valgt av pårørende når de kom alene på besøk. Dersom flere kom 
sammen, ble gjerne rommet vurdert som et fint alternativ. 

”Vi var her og kikket et par dager før far flyttet inn, og vi ble jo så glad. Der inne har vi muligheten. 
Vi har fire gode stoler der nede. Og de gangene mannen min og jeg kommer, så har vi med en 
kakebit. Så sitter vi der og har kaffe og kaker.”
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Flere av de pårørende mente det var de som var ansvarlig for innredingen av rommet. 
De så det som deres ansvar å bidra til at det ble hjemmekoselig for beboeren.  Ikke 
alle følte at de fikk til dette. 

”Jeg synes ikke det rommet hennes er noe særlig, men det ….Det er ikke noe i veien med selve 
rommet, badet det er veldig fint. Jeg føler at vi ikke har fått det til sånn med møblering og sånt noe. 
Det kunne vært gjort mer hjemmekoselig kanskje, men det går på oss.”

Beboerne bruker de private rommene stort sett under besøk, personlig hygiene og 
middagshvil. Måltider blir arrangert i fellesrommene, men beboerne har valgfrihet til 
å få servert måltider på rommet. Ansattes erfaringer er at beboerne stort sett ønsker 
å være sammen med andre i fellesområdene.  De private rommene er lite brukt når 
ikke pårørende eller personalet er sammen med dem. Noen ønsker å være alene og 
høre på musikk eller se på TV, men dette skjer bare unntaksvis. Personalet er sammen 
med beboerne på de private rommene først og fremst når de hjelper til med personlig 
hygiene. 

Pårørende gjorde forskjellige andre aktiviteter sammen med beboerne inne på 
det private rommet. Ikke alle hadde TV eller musikk anlegg på rommet. En av de 
pårørende pekte på at de bevisst hadde valgt ikke å ha TV på rommet for å unngå at 
beboeren ble sittende alene der. 

5.5 Hagen og uteområdet
Institusjonens beliggenhet gir flere muligheter for å benytte uteområder.  Området 
er forøvrig kjent som et friluftsområde med mange turmuligheter.  Det er veier, både 
med asfalt og naturstier nært til institusjonen og utsiktspunkt til  åser og til gammel og 
ny bebyggelse.  

”I begynnelsen gikk vi ut og gikk turer, men nå er hun såpass skrøpelig at det går ikke mer. Før 
gikk vi bestandig ut på sommeren; og så på litt hus og så gikk vi ut i hagen her. Men nå er det kun 
mest inne nå da - aldri utenfor bygningen mer; bare ute i hagen.  Hun er så skrøpelig at… , men 
hun går jo rundt.”

Videre viser beskrivelsene ovenfor at det er flere uteplasser i tilknytning til 
institusjonen. Opprinnelig var det planlagt en sansehave med utgang fra 
hovedvestibylen, men området ble etter hvert vurdert som ikke egnet for dette 
formålet.

Uteområdet i tilknytning til langtidsavdelingenes midtseksjon har et overbygd parti 
som er stenbelagt. Største parten av arealet er gressmatte. Området er avgrenset med 
gjerde og hekk og har utsikt mot bebyggelse og åser.  Nærmeste trafikkerte veg er  ca. 
500 meter unna. 
Alle pårørende vektla at beboerne likte å være ute. 

”Mor har hatt veldig glede av uteplassen . Hun har vært en sånn soldronning. Hun har vært glad i 
å holde på med blomster; gå ut og plukke litt når det blir litt vissent og gjøre det som hun alltid har 
holdt på med og har likt.”
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Hovedinntrykket er at uteområdene blir lite bruket. Beboerne tilbringer i all hovedsak 
tiden innendørs. Alle beboerne er avhengig av følge ut og det er først og fremst 
verandaen som gir dem mulighet til å komme ut om sommeren. Etter hvert som 
de ble mer avhengige av hjelp, orket de heller ikke å gå turer når pårørende kom på 
besøk.

Den opprinnelige tanken er at beboerne skal kunne gå fritt ut og inn. Døren ut til 
felles uteområdet er imidlertid låst, og det krever assistanse fra personalet for at 
pårørende og beboerne kan bruke det.  Begrunnelsen for dette er at utearealet ikke er 
tilrettelagt. Personalet mente det ikke var trygt nok. 

 

Hver enhet har en overbygd veranda 
i tilknytning til stuen.

Det er en bratt skråning i 
forlengelsen av uteplassen, bare 
beskyttet med en hekk.  Her hadde 
en av beboerne falt ned året før.
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Gressunderlaget gjør at det er vanskelig for beboere med gåstol og rullestol å bevege 
seg på egen hånd.  I tillegg er det ikke mulig å ha oversikt over uteområdet fra 
kjøkkenet og stua.  

”Uteplassen har blitt lite brukt for at vi har ikke tort å ha de ute alene eller uten tilsyn hele tiden. 
Vi har en skråning der som det er en som har rulla nedover et par ganger. Jeg har spurt om gjerde, 
men det ble for dyrt. Kan det være så dyrt å sette opp et gjerde der da?” 

Pårørende så det som en hindring at døren var låst og at de trengte assistanse for å 
låse den opp. Bedre gjerde og bedre gangunderlag ute ville kunne ha stor betydning 
for beboerne. Det var heller ingen planer for å få satt i stand området ute for å gjøre 
det tilgjengelig for beboerne.  

De overbygde verandaene på hver av enhetene i tilknytning til stuen er i bruk om 
sommeren. Her sitter beboerne på fine dager og drikker kaffe. Disse er imidlertid små 
og  er ikke beregnet for personer med rullestol og rullator. 

Pårørende: ”Der er det ikke plass til rullestol i tillegg til de andre som skal gå for den er  liten. Den 
er ikke veldig praktisk, de har jo rullator mange.” 

Ifølge de pårørende var det ikke alle beboerne som ønsket å bruke denne verandaen. 

”De sitter på den lille verandaen utenfor stua. Der vil ikke han sitte for der er det for trangt; det er 
jo så liten plass. Bare det å sitte der det vil han ikke.”

Det er derfor flere årsaker til liten bruk av uteområdene. Både tilrettelegging av 
området, at de ikke ligger i tilknytning til fellesområdene på enheten, og at personalet 
vurderer utearealet som utrygt, har betydning. Men ikke minst er det et vesentlig 
hinder at døren er låst. Dermed kan ikke pårørende følge sine nærmeste ut når de 
er på besøk. Beboernes mulighet for å ferdes utendørs og ha adgang til dagslys/
sollys, frisk luft, mosjon og rekreasjon, blir derfor redusert. Andre studier peker på 
at beboerne helst bruker utearealene ved fellesrommene og at trivselen er størst 
når beboerne er trygge i forhold til kontaktmuligheter til personalet (Høyland et al, 
2003;Mortensen et al, 2007). 

5.6 Stuen er mest brukt
Alle pårørende mener at de private rommene gir gode muligheter for samvær. Men 
flere pårørende forteller at de sitter mye i stuen sammen med de andre beboerne, 
enten fordi deres nærmeste helst ønsker det, eller fordi pårørende synes det er lettere 
å få til en samtale der. Det samme påpekes fra andre studier (Høyland et 2003). Det er 
vanlig å foretrekke fellesrommene framfor de private rommene når familie og venner 
er på besøk. 

Beboerne tilbrakte mesteparten av sin tid på stuen. Personalet har mange oppgaver 
på kjøkkenet og her kan de overvåke beboerne samtidig som beboerne får tryggheten 
ved å være nær personalet. I stuen er det dessuten muligheter for TV-titting, og å høre 
på musikk og spesielt om ettermiddagen kunne personalet arrangere sangstunder eller 
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trim sammen med beboerne.  Enkelte av beboerne er avhengig av hjelp til forflytning 
fra eget rom og til fellesstuen. De blir sittende der personalet plasserer dem og 
tilbringer en stor del av tiden sin i stuen. Beboere som kan bevege seg ved egen hjelp, 
har større kontaktflate og vandrer mellom avdelingene.  

Også andre studier har vist at fellesstuen blir beboernes sosiale samlingspunkt, 
og setter rammene for det ”uformelle” sosiale samværet for personer som har en 
demenssykdom (Mortensen et al, 2007). Derimot var det en tendens til at de kognitivt 
sterkeste beboere kun er i fellesstuen til måltider og eventuelt aktiviteter, og ellers 
fortrekker private rom. 

Vår studie har vist at sittegruppen ved kjøkkenet er mye brukt av beboerne. Den 
gir det beste utsynet til personalets arbeide på kjøkkenet. Også andre studier har 
vist at fellesstuer med utsikt til personalets aktivitet, er mer populære enn fellesstuer 
hvor beboerne utelukkende er orientert mot hverandre (Mortensen et al, 2007). Jo 
mer svekket og immobil man er, dess større betydning har mulighetene for stimuli 
fra de nærmeste omgivelser (Mortensen et al, 2007). Når man f.eks. ikke selv kan 
være så aktiv, er det viktig å kunne følge andres aktivitet. Utsikt til – ofte mere enn 
deltakelse i – aktiviteter, kan være viktig for beboerne.  Våre funn viser at stue og 
kjøkkenløsningen gir gode muligheter for at beboerne kan følge med på det som skjer 
på kjøkkenet. 
 
Mortensen et al. (2007) fant imidlertid også ut at de populære plassene i boenhetenes 
fellesstuer, er stoler ved vinduer som gir utkikksposter til hva som skjer i livet utenfor 
huset. Boenheten som vi her har studert, har få vinduer som kan fungere som 
”utkikksposter” for beboerne.  De har ikke utsikt til gårdsrom hvor folk kommer og 
går. 

5.7 Muligheter for aktiviteter i stue og kjøkken 
Det er få aktiviteter som foregår i stuen og på kjøkkenet. Spørsmålet er om 
manglende aktiviteter kan ha sammenheng med den fysiske utformingen og bruken 
av rommene. 

De ansatte legger vekt på å få til fellesmåltider som kan minne om måltidene i et 
hjem. Observasjonene viser at spiseplassen på kjøkkenet i liten grad blir brukt til 
andre aktiviteter utenom måltidene og at det først og fremmet er personalet som 
bruker kjøkkenet. 

Pårørende oppfatter også kjøkkenet som ansattes område. Det er sjelden at beboerne 
eller pårørende går inn på kjøkkenet alene. 

En medvirkende årsak til dette kan være plassering av arbeidsbenken på kjøkkenet. 
Den er plassert slik at personalet har ryggen til beboerne som sitter ved spisebordet. 
Lite bruk av kjøkkenet både fra beboernes og pårørendes side kan også henge 
sammen med at pleierne brukte kjøkkenet som «base» for konfereringer, og 
at medisintrallen står der, kan minne om at det er personalets rom.  I tillegg er 
kjøkkenet lite. Aktiviteter som baking og vaffelsteking krever derfor god planlegging 
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av personalet.   Kjøkkenet er også for lite med tanke på å få plass til beboernes 
hjelpemidler som rullator og rullestol.

Mortensen et al. (2007) peker på at de vesentligste fordringer for å kunne ha 
aktiviteter i fellesstuen, er rommets fleksibilitet og tilgjengelighet. Tilgjengeligheten handler 
i særlig grad om tilstrekkelige plass. Som tidligere nevnt er stuen og kjøkkenet i denne 
boligen to separate rom som er avdelt med glassvegger. Dette gir godt innsyn og 
utsyn for personalet og beboerne. Denne løsningen anbefales fordi avdelte rom gir 
muligheter for  aktiviteter både i stuen og kjøkkenet samtidig uten at de forstyrrer 
hverandre (Høyland et al, 2003).  Imidlertid er som nevnt kjøkkenet i denne 
boenheten vi har studert, for lite til mange aktiviteter. Det er mulig at en mer fleksibel 
rominndeling mellom kjøkkenet og stuen kunne innlemmet flere av beboerne i 
aktiviteter på kjøkkenet. 

Plassmangel som krever mye planlegging og ommøblering fra personalets side, 
kan hindre at de i en travel hverdag spontant tar initiativ til en aktivitet (Mortensen 
et al, 2007).  Vinkelstuen i boenheten i vår studie gir få muligheter til fleksible 
møbleringsløsninger. Stuen mangler også høyere arbeidsbord med tilhørende stoler. 
Rokstad , (2008b), fant at pasientene hadde mer kommunikasjon seg i mellom, og 
personalet evnet i større grad å holde hele gruppens oppmerksomhet knyttet til et 
felles samtaleemne, når de var samlet rundt et langbord.  En midtre sittegruppe  i 
boenheten vi har studert, har plass til alle beboerne når personalet flytter til stoler. 
Under trimaktiviteter må bordet flyttes. Plassmangelen og møbleringen kan derfor 
være faktorer som gjør det mer krevende å gjennomføre aktiviteter. 

Personalet vurderer størrelsen på stue- og kjøkkenområdet forskjellig. Enkelte av 
personalet legger først og fremst vekt på at stua og kjøkkenet skal ha et hjemlig preg. 
Andre igjen viser til at hjelpemidler som rullatorer og rullestoler er plasskrevende og 
at dimensjonen på særlig kjøkkenet er for lite til å inkludere alle i fellesskapet.  

Selv om TV’en har en sentral plassering i stuen, har personalet et ambivalent forhold 
til bruken av TV’en. TV’ens plassering førte til at beboere som fulgte med på et TV-
program, ble forstyrret av beboere som gikk ut og inn av stuen. Hvorvidt TV skal 
stå i felles stue er mye diskutert (Andersen og Holthe, 2007). Opprinnelig var TV’en 
planlagt å være i kjernen i gangområdet. Rommet har imidlertid aldri blitt benyttet 
som TV-stue og rommet er heller ikke i bruk til andre ting i dag. Det er personalets 
vurdering at dette rommet ikke kan benyttes som TV-rom. Beboerne blir isolert 
til et eget rom hvor personalet ikke har oversikt. De ønsker en åpen løsning i dette 
området. Der kan personalet sitte sammen med beboere som ønsker å se TV. 

Rullatorer i denne boenheten blir satt utenfor kjøkkenet etter at beboerne har satt seg 
til bords. Heller ikke på enhetens veranda er det plass til rullatorer. 

Dersom beboerne er avhengig av gåhjelpemiddler, vil tilgangen til dem minimere 
behovet for hjelp fra personalet. Når beboerne ikke har plass til å ta med 
hjelpemidlene, kan selvbestemmelsen påvirkes og beboernes avhengighet av personalt 
vil øke.  
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5.8 Muligheter for nettverk og kontaktflate utenom 
enheten
Beboere som er mobile og kan gå ved egen hjelp ble ikke isolert i sin gruppe på 
enheten. Vandresløyfe på avdelingen og organisering i ulike gruppestørrelser fører til 
at beboerne får anledning til kontakt med beboere fra andre boenheter. Beboere som 
ikke selv er mobile, er avhengige at personalet følger dem. 

I litteraturen har en diskutert utfordringene med å finne venner på et sykehjem 
(Slettebø, 2008). Våre resultater tyder på at det er sjelden at beboerne finner nytt 
vennskap på enheten. Ansatte forteller at beboerne blir som regel fort kjent med 
hverandre og at enkelte har mer kontakt med hverandre enn andre, men at det 
er unntaket at de finner venner. Bare unntaksvis blir de invitert av hverandre 
inn i de private rommene. Kun en av pårørende i dette studiet forteller om et 
venninneforhold. Spesielt i boliger med få beboere, kan det å finne venner bli 
vanskelig. Jo større beboergrunnlag, dess bedre er sjansene til å finne likesinnede 
(Mortensen et al, 2007). 

 Pårørende peker på gode muligheter for å sitte ned flere steder i institusjonen 
utenfor enheten når de er på besøk. Personalet organiserer aktiviteter i ulike 
gruppestørrelser. Gangområdet i avdelingens midtseksjon og hovedvestibyle i dette 
casestudiet gir muligheter for å møtes utenfor enheten i større rom og derfor også 
anledninger til å samles i større grupper på tvers av avdelinger. Flere forfattere 
påpeker at fysiske omgivelser som er tilrettelagt for vandring, kan skape muligheter 
for større kontaktflate og ivaretar behovet for bevegelse og mosjon. (Høyland, et 
al, 2003;Andersen og Holthe, 2007). Høyland et al. (2003) mener videre at fysiske 
løsninger som gir mulighet for fleksible gruppedannelser, kan påvirke til samarbeid/
samvær på tvers av grupper. Dette  kan være positivt både for personalet og for 
beboerne. 

Vi har sett at det er tungvint å bruke hovedvestibylen til arrangementer. Veien til 
aktiviteter og underholdning bør være trygg, komfortabel og fremkommelig med 
hjelpemidler.  Aktiviteter som organiseres vekk fra enheten, har dessuten som 
konsekvens at beboere med kognitive vanskeligheder oftere mister orienteringen 
underveis når de må bruke heis til aktivitetene (Mortensen et al, 2007). 
Tilgengeligheten og tryggheten er derfor bedre når aktivitetene er forbundet med 
enheten og avdelingen.  Erfaring viser at pasienter med demens er lite glad i å 
bruke heis, trapper eller måtte forsere plasser med mange stimuli for å komme ut 
(Rasmussen, 2001). Når beboerne har stor hjelpebehov, stilles det ekstra store krav til 
boligen. 

5.9 Belysning
Belysning og fargesetting kan også være viktige elementer for å skape et hjemlig 
preg (Høyland et al, 2003).  Enheten i denne undersøkelsen er mørk med lite 
dagslys. Lysanlegget i enheten er stort sett takarmatur. Det er få veggpunkter som 
kunne ha myket opp. Det varierte både blant personalet og pårørende i hvilken 
grad de reflekterte over lyset og lyssettingen på enheten. Tilsvarende er vist i andre 
undersøkelser (Høyland et al, 2003).  Belysningen er viet liten oppmerksomhet.  
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Både valg av armaturer og plasseringen av dem bærer preg av tilfeldig planlegging. 
Forskerne så en blanding av institusjonspregede faste armaturer som er levert med 
bygget, og svært ”hjemlige” lampetter som er plukket ut av personalet. 

5.10 Oppsummering
Slik botilbudet er uformet, kan det i utgangspunktet gi god mulighet for aktivitet. 
Vandresløyfen på avdelingen og organisering i ulike gruppestørrelser fører til at 
beboergruppene har mulighet til sosial kontakt med flere enn enhetens syv beboere. 
Beboerne har i utgangspunktet flere muligheter til å være ute. 

Generelt blir store private rom som gir mulighet for sosialt samvær med familien, 
og enhetens størrelse med oversikt og hjemlighet, trukket frem som positive trekk 
ved boligen av pårørende. Hovedinntrykket er at stuen er mest benyttet som arena 
for sosial kontakt med de andre beboerne, personalet og familien. Stuen har flere 
sittegrupper, hvilket pårørende setter pris på. Stuen og kjøkkenet er to separate rom 
avdelt med glassvegger som gir godt innsyn og utsyn for personalet og beboerne. 

Botilbudet har også trekk som gjør bruken i forhold til sosiale behov vanskeligere 
og det er underbruk av boligen. Funnene i vår studie viser at flere vurderer det som 
tungvint å bruke hovedvestibylen til arrangementer. Personalet har ikke utsyn til 
felles uteområde og vurderer av uteareal som utrygt. Døren til utearealet er låst og er 
et vesentlig hinder for at pårørende følger sine nærmeste ut når de er på besøk. Det 
kan synes som om kjøkkenet og stuen er for små når personalet samler til spesielle 
aktiviteter. Ansatte vektlegger felles måltider på kjøkkenet, ellers er det få aktiviteter 
som foregår i disse rommene. Bruk av kjøkkenet var det først og fremst personalet 
som stod for. Ansattes vurderinger, og våre observasjoner, tyder på at kjøkkenet er 
for lite i forhold til beboernes hjelpemidler som rullator og rullestol. En mer fleksibel 
rominndeling mellom kjøkkenet og stuen kunne innlemmet flere av beboerne i 
kjøkkenet. Vinkelstuen gir få muligheter til fleksible løsninger. Midtre sittegruppe har 
plass til alle beboerne og noen til når personalet flytter til stoler. Under trimaktiviteter 
må bordet flyttes. TV’en har en sentral plassering i stuen, og fører til at beboere som 
følger med på TV, blir forstyrret av beboere som går ut og inn av stuen.   

Enheten i denne undersøkelsen gir inntrykk av å være mørk. Lysanlegget i enheten er 
stort sett takarmatur med få veggpunkter som kan myke opp. Det varierte både blant 
personalet og pårørende i hvilken grad de reflekterte over lyset og lyssetttingen på 
enheten. Videre må utsikten fra vinduene i stuen og kjøkken vurderes som trist. Det 
er få muligheter for å hente inn naturen via utsikten. 
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6.0 Avslutning
Institusjonen der denne studien er gjennomført, ble bygningsmessig forbedret 
i 2001 og er bygd etter demensvennlige prinsipper. Det skulle innebære at en 
i utgangspunktet har tatt hensyn til oversiktelighet, gruppestørrelse og nærhet 
mellom beboere og ansatte. Enheten med plass til syv beboere hvor dette studiet er 
gjennomført, ligger i det nye bygget på bakkeplan med mulighet til å gå rett ut. Vi 
har her pekt på flere utfordringer knyttet til den fysiske utformingen. Det er blant 
annet relativt mørkt i boenheten. Lysanlegget i enheten er stort sett takarmatur med 
få veggpunkter som kan myke opp. Det er også lite dagslys i boenheten, og utsikten 
fra enhetens fellesområder må oppfattes som trist med liten mulighet til utsikt til 
natur. Stuen og kjøkkenet er to separate rom. De er avdelt med glassvegger som gir 
godt innsyn og utsyn for personalet og beboerne. Imidlertid er kjøkkenet lite, og 
møbleringen av stuen kunne vært mer hensiktsmessig for beboerne.  

Vi har sett at personalt spiller en helt sentral rolle for ivaretakelse av beboernes 
sosiale behov. Personalets kompetanse og oppmerksomhet på beboernes sosiale 
behov har derfor stor betydning.  Vi har også sett at pårørende spiller en viktig rolle 
for beboerne. De  private rommene gir mulighet for sosialt samvær med familien. 
De ansatte opplever et stramt tidsskjema og peker selv på vansker med å oppfylle 
de idealene de har med tanke på ivaretakelse av sosiale behov. Videre har vi sett 
at ivaretakelsen av sosiale behov først og fremst skjer spontant og i tilknytning til 
fastlagte gjøremål.  Våre funn gir grunn til å peke på behov for økt bevissthet om 
hvordan man kan ivareta beboernes sosiale behov og få til mer systematisk arbeid 
omkring dette området.

Vår undersøkelse viser et ”underbruk” av boligen. Uteområdet, ”rød kjerne” i 
enheten med vandresløyfe og hovedvestibylen brukes lite, og det er få aktiviteter 
i midtseksjonen og stue/kjøkkenområdet. ”Underbruk” av arealene kan ha 
sammenheng med ulike forhold. Vi har pekt på dårlig romlig organisering, ansattes 
bevissthet om boligbruken og beboernes fysiske mobilitet.  Denne studien viser at 
en god boligutnyttelse krever kunnskap og systematisk oppmerksomhet på de fysiske 
omgivelsene og den rollen disse kan spille for personer med demens.  Selv om en 
boligen har mange muligheter og ulike boligkvaliteter, kan manglende tilrettelegging 
fra de ansattes side gi en underutnyttelse av boligen. Gode boligomgivelser er ikke 
nok for å få til god bruk når personer med demens utvikler store hjelpebehov. Det 
å ivareta sosiale behov og behovet for aktivitet, og få til god boligutnyttelse i den 
sammenhengen, er ikke noen som nødvendigvis kommer av seg selv. Det vil kreve 
opplæring og faglig oppmerksomhet på samme måte som ivaretakelse av andre behov 
vil gjøre.  Normaliseringstilnærminger kan komme til kort når personer med demens 
får omfattede hjelpebehov.
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