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Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens 
(REDIC) ble gjennomført på oppdrag fra Helsedirektora-
tet som en del av Demensplan 2015. Hovedrapporten ble 
publisert i november 2015. 
En av kohortene undersøkt var REDIC-SH kohorten, 696 
personer som ble inkludert ved innleggelse på sykehjem. 
Kohorten har siden blitt fulgt med jevnlige undersøkelser. 
Målsettingen med REDIC-SH var å kartlegge pleiebehovet 
for beboere på sykehjem og analysere hvilke faktorer som 
bidrar til økt bruk av en-til-en pleie. Videre skulle morta-
liteten på sykehjemmet kartlegges og hvilke faktorer som 
predikerer tid til død. I tillegg skulle helserelatert livskvalitet 
gjennom sykehjemsoppholdet kartlegges, samt faktorer som 
er relatert til lav livskvalitet.

Studiepopulasjon

De 690 personer der innleggelsesdato var kjent ble inklu-
dert i studien. Av disse hadde 574 (83 %) demens ved 
innleggelse på sykehjem. Personer ble undersøkt ved inn-
leggelse (baseline, BL) og ved 6 måneder (US6), 12 måne-
der (US12), 18 måneder (US18), 24 måneder (US24), 30 
måneder (US30) og 36 måneder (US36). Ett-hundre-og-åt-
tiåtte personer ble fulgt helt til US36, mens 410 døde i 
løpet av observasjonsperioden og 92 personer gikk ut av 
andre årsaker.

Demensdiagnose ved innleggelse på sykehjem

Basert på alle 696 deltakerne i REDIC-SH studien beregnet 
vi demensprevalensen. Ved innleggelse på sykehjem hadde 
83,8% av beboerne en demenssykdom. Av disse var det re-
gistrert en demensdiagnose i journalen hos 55,9 %.

En-til-en pleietid 

På sykehjem foregår det en del aktiviteter som er felles for 
pasienter (f. eks. måltider, opphold på fellesrom m.m.), 
mens andre aktiviteter vil kreve en-til-en kontakt mellom 
pleiepersonale og beboer (f. eks. påkledning, skjerming på 
rommet m.m.). REDIC-SH har kartlagt pleie som ytes som 
en-til-en kontakt, på tidspunkt US6 til US36. En-til-en 
pleie er delt inn i hjelp til daglige gjøremål som påkledning 
eller spising (personal activities of daily living, PADL), hjelp 

til instrumentelle gjøremål som å bruke telefon eller styre 
egen økonomi (IADL) og veiledning, som omfatter tilsyn, 
hjelp til orientering, stoppe atferd som begrenser pasientens 
egen eller andre personers autonomi m.m. 
Vi ser at en-til-en pleie avtar i løpet av oppholdet på syke-
hjem, fra i snitt 76 timer per måned ved US6 til 50 timer 
per måned ved US36. Største andelen av tiden brukt til 
en-til-en pleie, mellom 50 og 60 %, utgjør hjelp til PADL. 
Bruken av en-til-en pleie forblir stabil hos de fleste beboere 
(92 %). Fire prosent av beboerne får mye en-til-en pleie i 
begynnelsen av oppholdet som avtar deretter og hos fire 
prosent av beboere øker bruken av en-til-en pleie under 
oppholdet. 
På ordinære avdelinger ble 50 % av all pleietid brukt til 
en-til-en pleie, mens en-til-en pleie utgjorde 70 % av all 
pleietid på demensavdelinger.

Demografiske og kliniske faktorer som er assosiert med 

bruk av en-til-en pleie

Yngre personer får mer en-til-en pleie enn eldre personer. 
Fram til US24 får personer som har bodd sammen med 
en partner mer pleie enn personer som har bodd alene.  
Personer med demens ved innleggelse på sykehjem får mer 
en-til-en pleie enn personer som ikke har demens, og per-
soner med mer alvorlig demens får mer en-til-en pleie enn 
personer med mildere grad av demens. Lav ADL-funksjon 
er assosiert med høyre bruk av en-til-en pleie. Nevropsyki-
atriske symptomer øker bruken av en-til-en pleie. Personer 
med nedsatt hørsel mottar mer en-til-en pleie enn personer 
med normal hørsel.
Det er ikke forskjell mellom menn og kvinner i forhold til 
bruken av en-til-en pleie. Mortalitet, somatisk helse, ko-
morbiditet og syn er ikke assosiert med bruken av en-til-en 
pleie. 

Organisatoriske faktorer som er assosiert med bruk av en-

til-en pleie

Generelt sett påvirker organisatoriske data som kommune-
størrelse eller organisering av sykehjem en-til-en pleietid i 
mye mindre grad enn kliniske pasientdata.
Vi finner at beboere på avdelinger tilrettelagt for personer 

Sammendrag
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med demens (demensavdelinger) mottar mer en-til-en pleie 
enn beboere på ordinære avdelinger. Demensavdelinger er 
bedre bemannet enn ordinære avdelinger eller korttids-
avdelinger, og gjennom de første 18 måneder av studiepe-
rioden får beboere på avdelinger med høyere bemanning 
mer en-til-en pleie enn pasienter på avdelinger med mindre 
bemanning. Denne forskjellen er ikke lenger tilstede ved se-
nere observasjoner. Beboere i store kommuner mottar mer 
en-til-en pleie ved US6 enn beboere i små kommuner, men 
forskjellen er ikke lenger til stede ved senere undersøkelser.
Legebemanning er lik på alle typer avdelinger, og det er 
ingen sammenheng mellom legebemanning og en-til-en 
pleietid. Størrelsen på sykehjemmet og avdelingen er ikke 
assosiert med bruken av en-til-en pleie. Cirka 25 % av be-
boerne flytter minst en gang under oppholdet, men flytting 
er ikke assosiert med en-til-en pleietid.

Mortalitet på sykehjem

Av 690 deltakere døde 410 (69 %) i løpet av observasjons-
perioden på 36 måneder. Median overlevelse på sykehjem 
er 2,2 år. Mortalitetsraten per år er stabil gjennom observa-
sjonsperioden, og er på rundt 32 %.

Demografiske og kliniske faktorer som er assosiert med 

mortalitet

Faktorer som er assosiert med høyere mortalitet er høyere 
alder, dårligere somatisk helse, alvorligere demens og lavere 
ADL-funksjon.
Kjønn og nevropsykiatriske symptomer er ikke assosiert 
med økt mortalitet.

Organisatoriske faktorer som er assosiert med mortalitet

Mortalitet på sykehjem er ikke assosiert med de organisato-
riske faktorene vi har undersøkt.

Kostnader for sykehjemsopphold

Ved en median overlevelse på 2,2 år og kostnader på 814 
000 kroner per sykehjemsplass per år, ligger kostnader for 
sykehjemsopphold på rundt 1,8 millioner kroner per per-
son med demens.
På grunn av høyere bemanning koster opphold på en de-

mensavdeling 130 000 kroner mer per år enn opphold på 
en ordinær avdeling. Et langt opphold på sykehjem og stor 
bruk av en-til-en pleie vil være kostnadsdrivende. Det vil 
for eksempel gjelde yngre personer med alvorlig demens og 
høy grad av nevropsykiatriske symptomer. Alvorlig syke pa-
sienter på sykehjem, som krever innleie av ekstra personale 
på grunn av særlig høyt behov for en-til-en pleie, vil utløse 
ekstra kostnader. 

Helserelatert livskvalitet på sykehjem

Helserelatert livskvalitet (HRQoL) ble målt med instru-
mentet EQ-5D der livskvalitet oppgis som en utility score 
mellom 1=best mulig helse og 0=død. Det finnes også ver-
dier <0 som kjennetegner tilstander som vurderes å være 
verre enn å være død. 
Helsepersonell og personer med demens vurderer pasiente-
nes HRQoL forskjellig. I denne studien ble HRQoL vur-
dert av helsepersonell i 70 til 90 % av tilfellene, og ikke 
av pasienten selv. Vi analyserte derfor HRQoL vurdert av 
helsepersonell, og assosiasjonen med demografiske og kli-
niske variabler.
HRQoL reduseres over tid, fra en gjennomsnittlig utility 
score på 0,52 ved BL til en utility score 0,28 ved US36. 
HRQoL reduseres ved dårlig somatisk helse, alvorligere de-
mens, lav ADL-funksjon og nevropsykiatriske symptomer, 
særlig affektive symptomer som angst og depresjon. 

Konklusjon

Funnene i denne rapporten bekrefter funn fra hovedrap-
porten Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens fra 2015 [1]. 
Opphold på sykehjem varer i median 2,2 år og forårsaker 
kostnader på 1,8 millioner kroner per person med demens. 
Analysen av både kliniske og organisatoriske faktorer viser 
at ytelsen av en-til-en pleie styres av pasientkarakteristika 
og i liten grad av organisatoriske forhold. Man får også 
inntrykk at det ytes personsentrert og individrettet omsorg 
på de sykehjemmene som deltar i studien, siden 50 % av 
pleietiden på ordinære avdelinger og 70 % av pleietiden på 
demensavdelinger ytes som en-til-en pleie. Overlevelsen på 
sykehjem er avhengig av pasientrelaterte forhold og ikke av 
organisatoriske forhold.
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The project Resource Use and Disease Course in Demen-
tia (REDIC) was performed according to a request by the 
Norwegian Directorate of Health. The main report was 
published in November 2015.
One of the samples examined was the REDIC-NH cohort, 
696 persons included at admission to nursing home (NH). 
The sample has since been followed with regular examina-
tions. The aim of the REDIC-NH project was to analyze 
the use of direct care in nursing home residents and to 
explore factors that are associated with increased use of 
direct care. Second, mortality at NH and factors predicting 
death should be examined. Third, health related quality of 
life (HRQoL) during the NH stay, and factors associated 
with HRQoL, should be explored.

Study sample

Six-hundred and ninety participants where the date for 
admission to the NH was known were included into the 
study. Of those, 574 (83%) had dementia at admission 
to the NH. The participants were examined at admission 
(baseline, BL) and at follow-up at 6 months (US6), 12 
months (US12), 18 months (US18), 24 months (US24), 
30 months (US30), and 36 months (US36). One hundred 
and eighty-eight persons were followed up to US36, while 
410 died during the observation period and 92 persons 
dropped out for other causes.

Diagnosis of dementia at admission to NH

Based on all the 696 included patients in the REDIC-NH 
study, we calculated the prevalence of dementia. At ad-
mission to NH, 83.8% of the residents had dementia. Of 
those, a diagnosis of dementia was registered in the medi-
cal records for 55.9%.

The use of direct care time

At a NH, there are activities that are common for the re-
sidents (like meals, staying in common areas etc.), while 
other activities require one-to-one contact with the staff 
(like dressing or supervising the resident), and are cal-
led direct care. Direct care is subdivided into help with 
personal activities of daily living (PADL) like washing or 

dressing, help with instrumental ADL (IADL) like using a 
telephone or taking care of one’s own economy, and super-
vision that comprises tasks like shielding the resident from 
harm, helping with orientation, or interrupting behavior 
that might interfere with the patient’s or others autonomy. 
REDIC-NH reports direct care time according to the data 
collected at US6 to US36. 
We found that direct care time decreases during the NH 
stay from a mean of 76 hours per month at US6 to 50 
hours per month at US36. Help with PADL constituted 
the largest part of direct care, between 50% and 60%. In 
most residents (92%) the use of direct care remained sta-
ble throughout the NH stay. Four percent of the residents 
received much more direct care in the beginning of their 
stay with a decline in received direct care later, and in four 
percent of the residents the use of direct care increased 
during the NH stay. 
On regular units (RU), 50% of the staff’s working time 
was spent as direct care time, while it was 70% at special 
care units for persons with dementia (SCU).

Demographic and clinical factors that were related to di-

rect care time

Younger residents received more direct care than older re-
sidents. Residents that had lived together with a partner 
before admission to NH received more direct care up to 
US24 than residents that lived alone. Persons with de-
mentia at admission to NH received more direct care than 
persons without dementia, and persons with more severe 
dementia received more direct care than persons with less 
severe dementia. Low ADL-functioning was related to a 
higher use of direct care time. Neuropsychiatric symptoms 
increased the use of direct care time. Residents with impai-
red hearing received more direct care than residents with 
normal hearing.
We found no difference between men and women in re-
gard of direct care time. Mortality, somatic health, comor-
bidity and vision were not related to the use of direct care 
time. 

Summary
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Organizational factors associated to the use of direct  

care time

In general, organizational factors, like the size of the muni-
cipality or organization of the NH, had a smaller impact on 
direct care time than patient characteristics. 
We found that SCU residents received more direct care 
than residents of RU. SCU had a higher staff ratio than 
RU or short-term wards, and we found that residents on 
wards with a higher staff ratio received more direct care up 
to US18 than resident on wards with a lower staff ratio. 
Citizens from larger municipalities received more direct 
care at US6, but this difference cannot be found at later 
follow-ups.
Patient per doctor ratio did not differ between different 
types of ward, and it showed no relation to the use of direct 
care time. The size of the NH or the ward was not related to 
direct care time. About 25% of the residents were relocated 
at least once during their NH stay, but relocation was not 
associated with the use of direct care time. 

Mortality at NH

Of 690 participants, 410 (69 %) died during the observa-
tion period. Median survival at NH was 2.2 years. The rate 
of mortality was stable during the observation period with 
an annual mortality rate of about 32%.

Demographic and clinical factors associated with mortality

Factors associated with higher mortality were higher age, 
poorer physical health, more severe dementia and poorer 
ADL-function.
Gender and neuropsychiatric symptoms were not associa-
ted with increased mortality.

Organizational factors associated with mortality

The organizational factors explored in this study had no 
impact on mortality. 

Costs for NH stay

Given a median survival of 2.2 years and costs of 814 000 
NOK per bed per year, costs for NH stay are around 1.8 
million NOK per NH resident. 

Due to a higher staff ratio at an SCU than a RU, the costs 
are about 130 000 NOK higher per year in a SCU than on 
a RU. Longer survival and higher use of direct care will be 
cost driving. This will imply on younger persons with se-
vere dementia and a high degree of neuropsychiatric symp-
toms. Persons that require hiring of extra staff to meet their 
particularly high needs for direct care time will potentially 
trigger high extra costs.

Health related quality of life

HRQoL was measured by the instrument EQ-5D where 
quality of life is expressed as a utility score between 1=excel-
lent health and 0=dead. Scores <0 are as well possible, and 
signify conditions considered worse than death. 
Persons with dementia and health care workers rate the 
HRQoL of persons with dementia differently. In most cases 
in this study, HRQoL was rated by health care workers 
and not by the patients themselves (70% at BL to 90% at 
US36). We analyzed HRQoL rated by health care workers 
and the association with demographic and clinical variables.
HRQoL decreased over time, from a mean utility score of 
0.52 at BL to a utility score of 0.28 at US36. HRQoL de-
creased with poorer physical health, more severe demen-
tia, poorer ADL-functioning and more neuropsychiatric 
symptoms, especially affective symptoms like anxiety and 
depression.

Conclusion

The findings in this report confirm the findings from the 
main report Resource Use and Disease Course in Dementia 
from 2015 [1]. The length of NH stay was at a median 2.2 
years, leading to costs of 1.8 million NOK per resident. 
Analysis of clinical and organizational factors showed that 
the amount of direct care time is governed mainly by pati-
ents’ characteristics and not the organizational conditions. 
One gets the impression that the residents of the NHs in 
this study receive individualized and person-centered care, 
since 50% of the nursing time is rendered as direct care in 
RU, and 70% in SCUs. The survival in NH was related 
to patient characteristics, and not to organizational con-
ditions. 
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En-til-en pleie: På et sykehjem ytes pleie og omsorg både rettet mot grupper av pasienter (f.eks. felles måltider eller 
underholdning), men også pleie som ytes i en-til-en kontakt med pasienten. En-til-en pleie beskriver den delen av 
pleie og omsorg som ytes som en-til-en kontakt.

Personlige aktiviteter i dagliglivet (personal activities of daily living, PADL): Aktiviteter som påkledning, 
egenhygiene og måltider.

Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (instrumental activities of daily living, IADL): Aktiviteter som å bruke 
telefon, handle og håndtere egen økonomi.

Veiledning: I forbindelse med denne rapporten omfatter begrepet veiledning tilsyn, hjelp til orientering, stoppe 
atferd som begrenser egen eller andre personers autonomi m.m.

Avdeling: Defineres som et areal med eget oppholdsrom for beboerne og egen bemanning på dagtid.

Begrepsavklaringer



9

Demens er et syndrom bestående av kognitiv svikt, at-
ferdsendringer og svikt i dagliglivets funksjoner. En vanlig 
antagelse er at 70 000 personer i Norge lider av demens, 
men nyere beregninger av Alzheimer Europe anslår tallet 
til 78 000 [2]. 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet initi-
erte Helsedirektoratet i 2011, som en del av Demensplan 
2015, et prosjekt for å følge sykdomsforløpet, kartlegge 
ressursbruken og beregne kostnadene ved demens i Norge. 
Hovedrapporten Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens 
(Resource use and disease course in dementia, REDIC) ble 
publisert i november 2015 [1].

En av kohortene som ble undersøkt var REDIC-SH ko-
horten, 696 personer som ble inkludert ved innleggelse på 
sykehjem. Kohorten har siden blitt fulgt med halvårlige 
undersøkelser over et tidsrom på 36 måneder.

Vi vet fra tidligere studier at over 80 % av beboerne på 
sykehjem har demens [3], og kostnadsberegningene i ho-
vedrapporten viste at nesten 60 % av totalkostnadene ved 
en demenssykdom var knyttet til opphold på sykehjem [1].

Som en videreføring av REDIC-prosjektet skulle prosjek-
tet REDIC-SH se nærmere på faktorer knyttet til opphold 
på sykehjem. Målsettingen var å kartlegge pleiebehovet for 
beboere på sykehjem og analysere hvilke faktorer som bi-
drar til økt behov for en-til-en pleie. Videre skulle morta-
liteten på sykehjemmet kartlegges, og hvilke faktorer som 
er assosiert med kortere overlevelse.

1. Innledning 
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Studiedesign

Data ble samlet inn fra 47 sykehjem i fylkene Hedmark, 
Oppland, Nord-Trøndelag og Hordaland, der små og store 
sykehjem fra små og store kommuner var representert. Fire 
sykehjem trakk seg i løpet av studieperioden.

Deltakerne

Totalt ble 696 deltakerne inkludert. Alle pasienter over 65 
år, og pasienter under 65 med sannsynlig kognitiv svikt, 
kunne inkluderes hvis planlagt innleggelsestid var mer enn 
fire uker og forventet overlevelse var mer enn seks uker. 
Deltakerne ble lagt inn på sykehjem mellom januar 2012 
og august 2014, og baseline-undersøkelse (BL) startet i 
mars 2012 og ble avsluttet i oktober 2014. Deltakerne har 
siden blitt fulgt med halvårlige undersøkelser i tre år, ved 6 
måneder (US6), 12 måneder (US12), 18 måneder (US18), 
24 måneder (US24), 30 måneder (US30) og 36 måneder 
(US36). 

Datainnsamling

Datainnsamling ble gjennomført av helsearbeidere på syke-
hjemmene, hovedsakelig sykepleiere (74 %), under veiled-
ning av 10 forskningssykepleiere. Forskningssykepleierne 
gjennomførte en 5-dagers opplæring mens datainnsamle-
rene gjennomførte et 2-dagers opplæringsprogram. Data 
ble samlet inn ved strukturerte intervjuer med deltakeren, 
nærmeste pårørende og pleiepersonale ved sykehjemmet. 
Demografiske opplysninger ble innhentet fra pasientjour-
nal. Pasientene ble diagnostisert med demens etter krite-
riene i ICD-10 [4], og med mild kognitive svikt (Mild 
Cognitive Impairment - MCI) etter Winblad-kriteriene 
[5]. Demensdiagnosene ble satt av to psykiatere og for-
skere (GS og SB) i etterkant av undersøkelsen basert på all 
innsamlet informasjon om pasientene. 

Kartleggingsinstrumenter

Kartleggingsinstrumentene er presentert i tabell 1.
Ressursbruk ble kartlagt med Resource Utilization in De-
mentia – Formal Care (RUD-FOCA) fra US6 til US36, 
men ikke ved BL der Resource Utilization in Dementia 
(RUD) ble benyttet.

Charlson comorbidity index og kartlegging av syn og hør-
sel ble kun gjort ved BL.

Organisatoriske data på sykehjem

Ved de deltakende sykehjem ble data om antall heldøgns-
plasser i 2012 samlet inn.
Ved BL ble det samlet inn følgende data på avdelingsnivå: 
n  antall beboere på avdelingen
n   bemanning på avdelingen dag og kveld på hverdager 

og i helgene
n  legebemanning.
Ved hver undersøkelse ble det kartlagt om beboer hadde 
flyttet i tiden fra forrige undersøkelse.

For beregning av bemanning per beboer ble det beregnet 
en personalindeks som viser pleiestillinger per beboer og 
uke:

(antall personale dag + kveld på hverdager)  x 5

+ (antall personale dag + kveld i helger)  x 2

antall beboere på avdelingen

En flytte-indeks ble beregnet ved å dele antall flyttinger på 
tid fra innleggelse til studieslutt, død eller frafall av andre 
grunner (observasjonstid i år).

En pleieindeks ble beregnet ved å summere pleiebehovet 
fra hvert målepunkt og dele summen på observasjonsti-
den i år. Indeksen oppgir gjennomsnittlig pleietid i timer/ 
måned gjennom observasjonsperioden. 

2. Metode 
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Kostnadsdata

Resource Utilization in  

Dementia – Formal Care 

(RUD-FOCA) [6]

Intervju med personale i sykehjem der tid brukt på en-til-en pleie kartlegges, inndelt i hjelp med PADL, IADL 

og veiledning .

Demens/kognisjon

Clinical Dementia Rating Scale 

(CDR) [7] 

Kartleggerens vurdering av grad av demens, basert på all tilgjengelig informasjon og etter en fast algoritme . 

Inneholder seks punkter . Inndeling i ingen demens, mulig demens, mild demens,  

moderat demens og alvorlig demens .

CDR-sum of boxes (CDR-SOB) Summen av enkeltskårene i de seks punktene i CDR-skjema .

Nevropsykiatriske symptomer

Neuropsychiatric Inventory 

(NPI) [8] 

Intervju med pårørende eller helsepersonell . Frekvens og intensitet av tolv nevropsykiatriske symptomer i løpet 

av siste fire uker kartlegges .

NPI-Agitasjon Subsyndrom av NPI som består av symptomene agitasjon, mangel på hemninger og irritabilitet [9] .

NPI-Psykose Subsyndrom av NPI som består av symptomene vrangforestillinger og hallusinasjoner [9] .

NPI-Affektiv Subsyndrom av NPI som består av symptomene depresjon og angst [9] .

Dagliglivets funksjoner (ADL)

Physical Self-Maintenance 

Scale (PSMS) [10]

Intervju med pårørende eller helsepersonell . Kartlegger personlig ADL (PADL) . Total-skår varierer fra 6 til 36 . 

Høyere skår indikerer større funksjonssvikt .

Somatisk helse

General Medical Health  

Rating scale (GMHR) [11]

Skala med fire kategorier (dårlig, nokså god, god, svært god) som fylles ut av kartlegger basert på all tilgjengelig 

informasjon om pasientens somatiske helse .

Body mass index (BMI) Relaterer personens høyde til kroppsvekten som et mål på undervekt, normalvekt eller overvekt .

Charlson comorbidity index 

[12]

Predikerer 1-års mortalitet hos personer basert på samlet komorbiditet . Høyere skår indikerer høyere sykelighet .

Syn Delt inn i normal, lett nedsatt, svært nedsatt, blind .

Hørsel Delt inn i normal, lett nedsatt, svært nedsatt, døv .

Livskvalitet

Euro-QoL 5 dimensions  

(EQ-5D) [13]

Skalaen måler helserelatert livskvalitet . Fylles ut av pasient, eller pårørende/helsepersonell ved langtkommen 

demens .

Tabell 1  Kartleggingsinstrumenter i REDIC-SH
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Enhetspriser

Priser for sykehjemsopphold, sykehusopphold, polikliniske 
besøk m.m. er hentet fra hovedrapporten [1]. Hvis det ikke 
er oppgitt noe annet, er priser oppgitt i 2013-priser. Defla-
sjonsraten i helsevesenet ligger på cirka 3 % årlig.

Statistikk

Dataprogrammer SSPS TM versjon 24 (SPSS Inc, Chi-
cago, USA) og SAS versjon 9.4 ble brukt for statistiske ana-
lyser. Demografiske og kliniske variabler ble beskrevet med 
gjennomsnitt og standardavvik (SD) eller med frekvens og 
prosent. Assosiasjoner mellom en-til-en pleie og en rekke de-
mografiske og organisatoriske karakteristika ble analysert ved 
hjelp av lineær regresjonsmodell som justerer for repeterte 
målinger innenfor personer og mulige korrelasjoner innenfor 
enheten personen tilhører (lineær mixed modell). Modellen 
inneholdt en ikke-lineær tidskomponent, karakteristikum 
av interesse og interaksjonsledd mellom tidskomponent og 
karakteristikum. En signifikant interaksjon indikerer at as-
sosiasjonen mellom karakteristikum og utfallsvariabelen va-
rierer gjennom observasjonsperioden. Overlevelse gjennom 
observasjonsperiode ble illustrert ved hjelp av Kaplan-Meier 
kurven. Baseline karakteristika blant de som var i live ved 
siste undersøkelse og de som døde før, ble sammenlignet 
ved bruk av Student’s t-test for kontinuerlige og χ2-test for 
kategoriske data. For å identifisere grupper av personer som 
fulgte lignende mønster i bruken av en-til-en pleie gjennom 
studien, ble growth mixture modeller estimert. 
Manglende verdier på enkelte spørsmål i PSMS ble imputert 
når færre enn 50 % av svarene manglet, ved å generere en 
empirisk fordeling til hvert spørsmål og trekke et tilfeldig tall 
fra en slik fordeling.

Etiske og juridiske vurderinger

Deltakerne ga skriftlig samtykke. I de tilfeller der deltakerne 
etter helsepersonellets og legens vurdering manglet samtyk-
kekompetanse, ble skriftlig samtykke gitt av nærmeste på-
rørende. Nærmeste pårørende gav også skriftlig samtykke 
for sin egen del når de bidro med opplysninger om seg 
selv. Den Regionale komitéen for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk Sør-Øst har godkjent studien (2011/1738a).
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3. Resultater 

3.1  Studiepopulasjon

Totalt ble 696 personer inkludert i REDIC-studien og 
gjennomgikk BL. Hos seks personer manglet det innleg-
gelsesdato på sykehjem, og de ble ekskludert.

Studieutvalget består dermed av 690 personer. Tabell 2 og 
figur 1 viser inkluderte deltakere og deltakere som har gått 
ut av studien på grunn av død eller annen årsak gjennom 
studieforløpet.
 
Observasjonstid ble regnet fra innleggelse på sykehjem 
til studieslutt ved US36, eller ved død eller eksklusjon av 
annen årsak. Observasjonstid var i snitt 1,9 år (SD 1,1), og 
totalt ble 1311 pasientår observert. Intervall fra innleggelse 
til BL var i snitt 10,5 uker (SD 10,6).

Demografiske og kliniske karakteristika gjennom stud-
ieforløpet er vist i tabell 3.
 
Gjennomsnittlig alder ved innleggelse var 84,4 år, 63,9 % 
av deltakerne var kvinner, og 83,2 % hadde demens.

BL US6 US12 US18 US24 US30 US36

Deltakere

Derav kartlagt ved US, N (%)

690

690 (100)

538

503 (93 .5)

440

423 (95 .9)

365

344 (94 .2)

301

289 (95 .7)

247

232 (94 .0)

188

188 (100)

Frafall siden siste US:

Død, N (%)

Flyttet hjem, N

Flyttet til annen institusjon, N

Trukket samtykke, N

SH trukket seg, N

Annet, N

-

-

-

-

-

-

114 (16 .2)

17

15

4

2

0

76 (14 .2)

11

6

2

0

3

71 (16 .1)

0

1

1

1

1

60 (16 .4)

0

3

0

0

1

45 (15 .0)

0

2

0

2

5

44 (17 .5)

0

1

0

1
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Total, N (%)

Frafall siden BL, N (%)

-

-

152 (22 .5)

152 (22 .0)

98 (18 .0)

250 (36 .1)

75 (17 .0)

325 (47 .1)

64 (17 .6)

389 (56 .4)

54 (17 .6)

443 (64 .2)

59 (23 .9)

502 (72 .6)

Tabell 2  Deltakere som har gått ut av studien ved død eller annen grunn i løpet av oppfølgingstiden . 

BL = baseline;  US = undersøkelse

Figur 1  Inkluderte deltakere og deltakere som går ut av studien i løpet 
av oppfølgingstiden

Baseline (n=696)
6 deltakere ikke inkludert fordi dato for 

innleggelse på sykehjem manglet

US6 (n=538)
Ikke kartlagt ved US (n=35)

US12 (n=440)
Ikke kartlagt ved US (n=17)

US18 (n=365)
Ikke kartlagt ved US (n=21)

US24 (n=301)
Ikke kartlagt ved US (n=12)

US30 (n=247)
Ikke kartlagt ved US (n=15)

US36 (n=188)

Død (n=114)
Flyttet hjem (n=17)

Flyttet til annen institusjon (n=15)
Trukket samtykke (n=4)

Sykehjem har trukket seg (n=2)

Død (n=76)
Flyttet hjem (n=11)

Flyttet til annen institusjon (n=6)
Trukket samtykke (n=2)

Annet (n=3)

Død (n=71)
Flyttet til annen institusjon (n=1)

Trukket samtykke (n=1)
Sykehjem har trukket seg (n=1)

Annet (n=1)

Død (n=60)
Flyttet til annen institusjon (n=3)

Annet (n=1)

Død (n=45)
Flyttet til annen institusjon (n=2)
Sykehjem har trukket seg (n=2)

Annet (n=5)

Død (n=44)
Flyttet til annen institusjon (n=1)
Sykehjem har trukket seg (n=1)

Annet (n=13)
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Tabell 3  Demografiske og kliniske karakteristika

BL US6 US12 US18 US24 US30 US36

Antall

Derav tatt US, N (%)

690

690 (100

538

503 (93 .5)

440

423 (95 .9)

365

344 (94 .2)

301

289 (95 .7)

247

232 (94 .0)

188

188 (100)

Alder ved BL, gj-snitt (SD)

Kjønn, kvinner, N (%)

Bodde med partner før 

innleggelse, N (%)

Personer med demens  

ved BL, N (%)

84 .4 (7 .5)

441 (63 .9)

207 (30 .4)

574 (83 .2)

84 .1 (7 .5)

355 (65 .9)

158 (29 .8)

461 (86 .7)

84 .2 (7 .6)

294 (66 .8)

125 (28 .8)

380 (87 .4)

83 .6 (7 .8)

245 (67 .1)

102 (28 .4)

317 (87 .8)

83 .4 (7 .9)

199 (66 .1)

84 (28 .5)

264 (88 .9)

83 .5 (7 .9)

163 (66 .0)

67 (27 .7)

216 (88 .2)

83 .0 (8 .0)

132 (70 .2)

51 (27 .7)

163 (87 .2)

CDR-skår, N (%)

Ingen demens

Mild demens

Moderat demens

Alvorlig demens

92 (13 .5)

174 (25 .6)

276 (40 .6)

135 (19 .9)

64 (12 .8)

112 (22 .4)

193 (38 .7)

130 (26 .1)

40 (9 .7)

69 (16 .7)

177 (42 .9)

127 (30 .8)

29 (8 .8)

56 (16 .6)

111 (32 .9)

141 (41 .8)

21 (7 .4)

40 (14 .0)

87 (30 .5)

137 (48 .1)

13 (5 .7)

24 (10 .6)

59 (26 .0)

131 (57 .7)

14 (7 .7)

17 (9 .3)

51 (27 .9)

101 (55 .2)

CDR-SOB, gj-snitt (SD)

PSMS, gj-snitt (SD)

NPI, gj-snitt (SD)

10 .3 (4 .3)

15 .3 (4 .5)

13 .8 (16 .5)

11 .0 (4 .3)

16 .1 (4 .8)

13 .8 (17 .4)

11 .7 (4 .2)

16 .6 (4 .6)

14 .1 (16 .5)

12 .4 (4 .2)

17 .4 (4 .7)

16 .2 (17 .1)

12 .9 (4 .2)

18 .4 (4 .8)

17 .3 (19 .0)

13 .6 (4 .0)

19 .3 (4 .7)

17 .8 (19 .9)

13 .6 (4 .2)

20 .0 (4 .8)

16 .7 (17 .7)

NPI subsyndromer, gj .snitt (SD)

Agitasjon

Psykose

Affektive 

4 .1 (7 .0)

1 .7 (3 .9)

3 .7 (6 .0)

4 .2 (6 .9)

2 .2 (4 .4)

3 .7 (5 .9)

4 .6 (7 .1)

2 .0 (3 .7)

3 .6 (5 .3)

4 .9 (6 .8)

2 .5 (4 .5)

4 .1 (5 .6)

5 .8 (7 .5)

2 .5 (4 .4)

3 .8 (5 .5)

6 .6 (9 .0)

2 .2 (3 .8)

3 .6 (5 .3)

5 .6 (7 .1)

2 .5 (4 .2)

3 .5 (5 .3)

GMHR, N (%)

Dårlig

Nokså god

God

Svært god

78 (11 .8)

267 (40 .4)

284 (43 .0)

32 (4 .8)

40 (8 .2)

220 (45 .0)

219 (44 .8)

10 (2 .0)

34 (8 .4)

210 (51 .6)

152 (37 .3)

11 (2 .7)

35 (10 .7)

178 (54 .6)

104 (31 .9)

9 (2 .9)

37 (13 .6)

147 (54 .0)

82 (30 .1)

6 (2 .0)

35 (16 .7)

116 (55 .2)

56 (26 .7)

3 (1 .4)

32 (19 .5)

85 (51 .8)

41 (25 .0)

6 (3 .7)

BMI, gj-snitt (SD)

Charlson comorbidity index,  

gj-snitt (SD)

23 .9 (4 .5)

3 .0 (2 .4)

24 .2 (4 .2) 24 .4 (4 .4) 24 .7 (4 .6) 24 .6 (4 .6) 24 .8 (4 .7) 24 .7 (4 .8)

Syn ved BL, N (%)

Normal

Lett nedsatt

Svært nedsatt

Blind

161 (23 .9)

426 (63 .1)

84 (12 .3)

5 (0 .7)

Hørsel ved BL, N (%)

Normal

Lett nedsatt

Svært nedsatt

Døv

295 (43 .6)

288 (42 .6)

92 (13 .6)

1 (0 .1)

BL = Baseline; US = undersøkelse; gj.snitt = gjennomsnitt; SD = Standarddeviasjon; CDR = Clinical dementia rating scale, CDR 0 og CDR 0,5 slått sammen 
til “ingen demens”; CDR-SOB = CDR sum of boxes; PSMS = Personal self-maintenance scale; NPI = Neuropsychiatric inventory; GMHR = General medical 
health rating; BMI = body mass index.
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3.2   Demensdiagnose ved innleggelse på 
sykehjem

Antall personer med demens ved innleggelse på sykehjem 
ble beskrevet av Irene Røen i publikasjonen: Resource Use 
and Disease Course in dementia – Nursing Home (RE-
DIC-NH), a longitudinal cohort study; design and cha-
racteristics at admission to Norwegian nursing homes [9].
Studien inkluderte alle 696 personer, mens denne rappor-
ten kun inkluderer 690 deltakere.
Som beskrevet i metodedelen ble det satt demensdiagnose 
av to psykiatere og forskere (GS og SB) i etterkant av un-
dersøkelsen basert på innsamlet informasjon om pasien-
tene ved BL. Ved BL ble det også registret alle diagnoser 
fra pasientens kommunale pleie-og-omsorgs-journal, også 
en eventuell demensdiagnose.
Ut ifra innsamlet informasjon ble det konkludert at 17 
av 696 personer (2,4 %) ikke hadde kognitiv svikt, 96 
(13,8 %) hadde MCI og 583 (83,8 %) hadde en demens 
ved innleggelse på sykehjem. Hos de 583 personer med 
demens var Alzheimers sykdom med demens den hyppig-

ste demensformen med 71,0 %, fulgt av Fronto-temporal  
demens (8,1 %) og Vaskulær demens (7,9 %).
Av 583 personer med demens hadde 326 personer (55,9 %)  
en demensdiagnose registrert i journalen.

3.3   En-til-en pleietid og faktorer som er  
assosiert med pleietid

3.3.1 Omfang av en-til-en pleie 

Tabell 4 og figur 2 viser omfang av en-til-en pleie gjennom 
studieforløpet. Ved BL ble en-til-en pleie ikke kartlagt. 
Siste kolonne i tabell 4 viser tid pårørende brukte til stell 
og omsorg for pasienten mens pasienten fortsatt var hjem-
meboende (BL) og etter innleggelse på sykehjem (US6 til 
US36). 
Vi ser at tid brukt på en-til-en pleie går ned i løpet av stud-
ieforløpet fra i snitt 76 timer per måned til 50 timer per 
måned. Både en-til-en pleietid brukt til PADL, IADL og 
veiledning bidrar til denne nedgangen.

En-til-en pleietid timer/måned, gj.snitt (SD)
Pårørendetid timer/måned 

gj.snitt (SD)
PADL IADL Veiledning Totalt*

BL 145 .1 (219 .3)

US6

US12

US18

US24

US30

US36

40 .4 (62 .9)

38 .0 (58 .2)

40 .3 (49 .3)

41 .8 (43 .3)

37 .3 (37 .8)

32 .4 (29 .2)

16 .0 (54 .0)

15 .0 (56 .4)

12 .2 (29 .4)

11 .2 (25 .0)

9 .4 (14 .0)

7 .9 (7 .5)

27 .8 (86 .6)

26 .9 (88 .7)

18 .8 (54 .0)

15 .5 (35 .5)

14 .3 (37 .1)

10 .8 (22 .9)

76 .2 (118 .4)

71 .4 (109 .6)

70 .1 (92 .4)

67 .6 (79 .2)

59 .9 (64 .2)

50 .3 (47 .4)

4 .2 (14 .7)

3 .6 (15 .3)

3 .3 (12 .9)

4 .1 (17 .6)

2 .7 (8 .0)

1 .6 (5 .4)

Tabell 4  En-til-en pleietid og pårørendetid på sykehjem 

PADL = Personlige aktiviteter i dagliglivet, IADL = Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet; BL = Baseline; US = undersøkelse; gj.snitt = gjennomsnitt;  
SD = Standarddeviasjon. 
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Figur 2: En-til-en pleietid etter hjelp til PADL, IADL og veiledning

PADL = Personlige aktiviteter i dagliglivet, IADL = Instrumentelle aktiviteter 
i dagliglivet 

Som figur 3 viser forble en-til-en pleietid hos 92 % av be-
boerne nokså stabil lavt gjennom oppholdet, mens 8 % av 
beboerne fikk mer en-til-en pleie. 
Under punkt 3.2.5 gjør vi rede for beboere med et særlig 
høyt behov for en-til-en pleie.

Figur 3: En-til-en pleietid etter ressursbruk gjennom observasjonstiden

3.3.2  Demografiske faktorer som er assosiert til 
en-til-en pleie 

Følgende demografiske faktorer ble undersøkt: Alder 
ved innleggelse, kjønn, samlivsstatus før innleggelsen, og 
mortalitet.

Alder

Figur 4: Bruk av én-til-en pleietid gjennom observasjonsperioden i forhold 
til alder

Linjene representer forskjellige aldre.

Yngre personer brukte mer en-til-en pleie enn eldre 
(Figur 4). Assosiasjon mellom en-til-en pleie og alder var 
signifikant ved US6, US12, US18, US24 og US30, men 
ikke ved US36.

Yngre personer har samtidig en mer alvorlig grad av de-
mens ved BL og mer alvorlige nevropsykiatriske symp-
tomer.

Kjønn

Selv om trenden er noe forskjellig blant kvinner og menn, 
var det ingen signifikante forskjeller mellom kjønn i bruk 
av en-til-en pleie.

Samlivsstatus før innleggelse

Personer som bodde sammen med en partner før innleg-
gelse brukte mer en-til-en pleie ved US6, US12, US18 og 
US24, mens forskjellen ikke lenger var til stede ved US30 
og US36 (figur 5).  
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Figur 5: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden for personer 
som bodde alene eller med partner før innleggelse

Mortalitet

Det var ingen signifikante forskjeller i bruk av en-til-en 
pleie mellom personer som døde og de som ikke døde i 
løpet av observasjonsperioden. 
Heller ikke i tidsperioden mellom siste gjennomførte 
undersøkelse og død, mottok pasienter som døde mer 
en-til-en pleie enn pasienter som ikke døde i samme tids- 
periode.  
Vi velger å tolke det som at sykehjemsbeboere muligens 
mottar mer en-til-en pleie i pre-terminal eller termi-
nal fase, men at denne endringen ikke fanges opp ved 
målinger hver 6. måned.

3.3.3  Kliniske faktorer som er assosiert med  

en-til-en pleie 

Følgende kliniske faktorer ble undersøkt: 
Faktorer kun kartlagt ved BL: demens, komorbiditet, syn 
og hørsel.
Faktorer kartlagt under hele studieforløpet: grad av demens, 
somatisk helse, ADL-funksjon og nevropsykiatriske 
symptomer.

Personer med demens fikk signifikant mer en-til-en pleie 
fra US6 til US24, mens forskjellen ikke lenger var sig-
nifikant ved US30 og US36 (figur 6).

Demens

Figur 6: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden for personer 
med og uten demens ved baseline

Personer med demens fikk signifikant mer en-til-en pleie 
fra US6 til US24, mens forskjellen ikke lenger var sig-
nifikant ved US30 og US36 (figur 6).

Tabell 5 viser bruken av en-til-en pleie i forhold til graden 
av demens. Personer med alvorlig demens fikk signifikant 
mer en-til-en pleie enn personer med lavere grader av de-
mens, men forskjellen ble mindre gjennom forløpet.

Figurer 7 til 10 viser bruken av en-til-en pleie i forhold til 
graden av demens målt ved CDR-SOB for en-til-en pleie 
totalt og separat for hjelp til PADL, IADL og veiledning.

For en-til-en pleie total og for PADL var forskjellen mel-
lom alle CDR-SOB nivåer signifikante gjennom hele ob-
servasjonstiden ved at personer med alvorligere demens 
mottok mer en-til-en pleie. 

For hjelp til IADL og veiledning var forskjellen sig-
nifikant fra US6 til US24, men ikke ved US30 og US36.
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Gj.snittlig (SD) en-til-en pleietid i timer/måned

US6 US12 US18 US24 US30 US36

Ingen demens

Mild demens

Moderat demens

Alvorlig demens

33 .7 (29 .2)

49 .7 (67 .4)

72 .2 (110 .7)

127 .9 (168 .1)

32 .5 (31 .7)

31 .2 (27 .4)

66 .3 (89 .9)

111 .6 (156 .6)

26 .1 (30 .6)

34 .2 (29 .5)

52 .2 (51 .4)

103 .8 (121 .5)

26 .2 (25 .6)

31 .3 (23 .4)

49 .6 (59 .4)

97 .1 (95 .4)

29 .3 (26 .5)

26 .0 (19 .9)

42 .7 (46 .0)

77 .5 (73 .9)

23 .9 (25 .1)

24 .6 (23 .6)

43 .8 (43 .6)

61 .9 (51 .6)

Tabell 5  En-til-en pleietid i forhold til CDR-skår ved US6 til US36 

CDR = Clinical dementia rating scale; US = undersøkelse; gj-snittlig=gjennomsnittlig; SD = Standarddeviasjon.
*En-til-en-tid totalt kan ikke være mer enn 720 timer per måned 

Figur 7: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til graden av demens

Linjene representerer CDR-SOB verdier.

Figur 8: Bruk av en-til-en hjelp til PADL gjennom observasjonsperioden i 
forhold til graden av demens

Linjene representerer CDR-SOB verdier.

Figur 9: Bruk av en-til-en hjelp til IADL gjennom observasjonsperioden  
i forhold til graden av demens

Linjene representerer CDR-SOB verdier.

Figur 10: Bruk av en-til-en veiledning gjennom observasjonsperioden i 
forhold til graden av demens

Linjene representerer CDR-SOB verdier.
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Somatisk helse

Det var ingen forskjell mellom pasienter med dårlig/
nokså god helse og med god/svært god helse i forhold til 
mottatt en-til-en pleietid gjennom observasjonsforløpet. 

Komorbiditet

Komorbiditet ved BL var ikke assosiert med en-til-en 
pleietid.

Syn

Syn ved BL var ikke assosiert med en-til-en pleietid.

Hørsel

Personer med nedsatt hørsel mottok mer en-til-en pleie 
gjennom hele observasjonsperioden enn personer med 
normal hørsel (figur 11).

Figur 11: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til normal eller nedsatt hørsel

ADL-funksjonsnivå

Personer med lav ADL-funksjon mottok mer en-til-en 
pleie enn personer med høyere ADL funksjon. Forskjel-
len var signifikant gjennom hele observasjonsperioden 
(figur 12). 

Figur 12: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til ADL-funksjon

Linjene representerer forskjellige ADL funksjon målt, tilsvarende skår på 
Personal Self Maintenance Scale

Nevropsykiatriske symptomer

Nevropsykiatriske symptomer ble målt ved NPI, og katego-
risert i NPI-sub-syndromene Agitasjon, Psykose og Affektive 
symptomer. 
Mer nevropsykiatriske symptomer var assosiert med større 
bruk av en-til-en pleie fram til US30 (figur 13). 
Mer Agitasjon var assosiert med større bruk av en-til en pleie 
fram til US30 (figur 14). 
Mer Psykose var assosiert med større bruk av en-til-en pleie 
gjennom hele observasjonsperioden (figur 15). 
Mer Affektive symptomer var assosiert med større bruk av 
en-til-en pleie fram til US24 (figur 16).

 
Figur 13: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til nevropsykiatriske symptomer

Linjene representerer forskjellige verdier for NPI symptomer.
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Figur 14: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til NPI-Agitasjon

Linjene representerer forskjellige verdier for NPI-Agitasjon subsyndrom.

Figur 15: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til NPI-Psykose

Linjene representerer forskjellige verdier for NPI-Psykose subsyndrom.

Figur 16: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til NPI-Affektiv

Linjene representerer forskjellige verdier for NPI-Affektiv subsyndrom

3.3.4  Organisatoriske faktorer som er assosiert 
med en-til-en pleie 

Følgende organisatoriske variabler ble undersøkt: 

n   Kommunestørrelse 

n   Antall heldøgnsplasser på sykehjem

n   Antall pasienter på avdelingen

n     Type avdeling, delt inn etter korttidsavdeling, ordi-
nær sykehjemsavdeling (ordinær avdeling), avdeling 
tilrettelagt for personer med demens (demens-
avdelinger) og annet (f.eks. palliativ avdeling eller 
andre spesialavdelinger)

n   Bemanningen på avdelingen 
 (personal-indeks, se metodedel)

n   Legetid per pasient

n    Hvor ofte beboeren har flyttet under observasjons- 
 tiden (flytte-indeks, se metodedel)
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BL US6 US12 US18 US24 US30 US36

Kommunestørrelse 49 484  

(91 501)

49 484  

(91 501)

49 484  

(91 501)

49 484  

(91 501)

49 484  

(91 501)

49 484  

(91 501)

49 484  

(91 501)

Antall heldøgnsplasser

Antall pasienter på avdeling

75 .8 (43 .4)

11 .2 (6 .1)

76 .1 (44 .9)

11 .6 (5 .6)

74 .7 (44 .0)

11 .7 (5 .6)

74 .0 (43 .3)

11 .8 (6 .1)

75 .1 (43 .9)

11 .9 (6 .1)

72 .4 (43 .2)

11 .6 (6 .0)

71 .0 (43 .9)

12 .4 (8 .1)

Type avdeling (%)

Korttid/Rehab

Ordinær 

Demens

Annet

85 (12)

361 (55)

224 (33)

0

26 (5)

311 (58)

191 (36)

9 (2)

31 (7)

260 (59)

146 (33)

3 (1)

29 (8)

203 (56)

131 (36)

2 (1)

19 (6)

180 (60)

99 (33)

3 (1)

18 (7)

146 (60)

81 (33)

2 (1)

15 (8)

116 (62)

55 (29)

2 (1)

Personalindeks

Legetid per pasient, min/uke

Flytte-indeks

3 .6 (1 .1)

19 .9 (21 .1)

-

3 .7 (1 .0)

18 .9 (19 .6)

0 .24 (0 .58)

3 .6 (1 .1)

18 .7 (20 .8)

0 .20 (0 .40)

3 .7 (1 .1)

19 .0 (21 .5)

0 .19 (0 .31)

3 .6 (1 .1)

19 .0 (21 .4)

0 .20 (0 .31)

3 .7 (1 .1)

23 .0 (35 .5)

0 .20 (0 .30)

3 .6 (0 .8)

27 .7 (42 .9)

0 .20 (0 .30)

Tabell 6  Organisatoriske data fra BL til US36, gjennomsnitt (SD)

SD = Standarddeviasjon; BL = baseline: US = undersøkelse; gj.snitt = gjennomsnitt

Figur 17: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til kommunestørrelse

Linjene representerer forskjellige innbyggertall

Størrelse på sykehjem 

Vi fant ingen assosiasjon mellom størrelse på sykehjem og 
bruken av en-til-en pleie. 

Avdelingsstørrelse 

Antall pasienter i avdelingen var ikke assosiert med 
bruken av en-til-en pleie. 

Type avdeling 

Demensavdelinger (avdelinger tilrettelagt for personer 
med demens) hadde cirka 20 % høyere bemanning enn 
ordinære avdelinger eller korttidsavdelinger (tabell 7).
På demensavdelinger ble det gitt signifikant mer en-til-en 
pleie enn på ordinære eller korttidsavdelinger ved US6 til 
US18, men ikke senere (Figur 18). 

Alle 
avdelinger

Ordinær 
avdeling

Demens-
avdeling

Korttid/rehab 
avdeling

BL

US6

US12

US18

US24

US30

US36

3 .6

3 .7

3 .6

3 .7

3 .6

3 .7

3 .6

3 .3

3 .3

3 .3

3 .3

3 .3

3 .3

3 .4

4 .3

4 .3

4 .2

4 .2

4 .2

4 .2

4 .1

3 .5

3 .4

3 .6

3 .6

3 .8

4 .0

3 .5

Tabell 7  Personalindeks i forhold til type avdeling

BL = Baseline; US = undersøkelse; rehab = rehabilitering
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Figur 18: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til type avdeling

 

Bemanning på avdelingen 

Beboere på avdelinger med høyere bemanning mottok 
mer en-til-en pleie ved tidspunktene US6, US12 og 
US18 enn på avdelinger med lavere bemanning (figur 
19). Her vil det være en overlapp med funn at beboere på 
demensavdelinger, som har høyere bemanning (tabell 7), 
fikk mer en-til-en pleie (figur 18).

Figur 19: Bruk av en-til-en pleie gjennom observasjonsperioden i forhold 
til personalindeks

Linjene representerer forskjellig verdier for personalindeks

Legebemanning 

Det var ingen forskjell i legebemanning i forhold til type 
avdeling, og vi fant heller ingen sammenheng mellom 
legebemanning og omfang av en-til-en pleie.

Flytting under oppholdet 

I løpet av observasjonstiden flyttet 26 % av beboerne 
minst en gang, i snitt 1,3 ganger. Vi fant ingen sammen-
heng mellom antall flyttinger og omfang av en-til-en 
pleie, uansett om man så på studieutvalget som helhet 
eller kun på de beboere som skiftet avdeling.

Andel en-til-en pleie av total pleie som personalet yter 

På ordinære avdelinger ytes det i snitt 50 timer en-til-en 
pleie per beboer per måned, mens det totalt ytes rundt 
100 pleietimer per beboer per måned (tabell 7). Dermed 
ytes cirka 50 % av pleietiden som en-til-en pleie. På de-
mensavdelinger ytes det i snitt 95 timer en-til-en pleie 
per måned, mens det er rundt 135 pleietimer per beboer 
per måned. Dermed ytes cirka 70 % av pleietiden som 
en-til-en pleie.

3.3.5  Sykehjemsbeboere med et særskilt behov 

for en-til-en pleie

For å se hva som karakteriserer beboere som får mye en-
til-en pleie, så vi på bruken av en-til-en pleie summert 
gjennom hele studieforløpet delt på observasjonstiden 
(pleieindeks).
Figur 20 viser fordelingen i studiepopulasjonen i 5-percen-
til-trinn. Vi ser at kurven har en knekk med brå stigning 
for de siste 15 % av deltakerne, ved 96 timer gjennomsnit-
tlig en-til-en pleie per måned (tilsvarer 3 timer per dag). 

Figur 20: Pleieindeks i 5-percentil-trinn
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De 15 % av beboerne med høyest pleieindeks stod for 
47,7 % av total en-til-en pleietid per måned, dvs. omtrent 
halvparten.
Beboere som mottar svært mye en-til-en pleie er yngre, har 
oftere demens og har en høyere grad demens. Vi ser videre 
at de oftere har bodd sammen med partner før de legges 
inn på sykehjem, og at de kommer fra større kommuner, 
muligens som et tegn på at de blir lagt inn noe senere i 
forløpet. Størst forskjell ser vi imidlertid ved nevropsykia-
triske symptomer, og her spesielt for sub-syndromene Agi-
tasjon og Psykose, der beboere med mye nevropsykiatriske 
symptomer fikk mer en-til-en pleie.

3.4    Kostnader av en-til-en pleie 

3.4.1  Bemanning på forskjellige avdelinger og 
kostnader 

I denne studien ser vi at avdelinger som er tilrettelagt for 
personer med demens har cirka 20 % høyere bemanning 
enn andre typer avdeling. Mens det i snitt var 3,4 pleiere 
per beboer per uke på ordinære avdelinger (tilsvarer cirka 
1 pleier per 4 pasienter på hver vakt), var det 4,2 pleiere 
per beboer per uke på demensavdelinger (tilsvarer cirka 1 
pleier per 3,3 pasienter på hver vakt).
Det medfører at personalkostnader på demensavdelinger 
vil være cirka 20 % høyere enn på ordinære avdelinger. 
Ved gjennomsnittlige personalkostnader på 686 000 kr 
per år og sykehjemsplass (REDIC-rapport, 2015 [1]) vil 
det påbeløpe seg ekstrakostnader på cirka 130 000 kr per 
beboer og år for opphold på demensavdeling i forhold til 
opphold på ordinær avdeling. Tallene er med forbehold 
om at utdanningsnivå og lønnskostnader er det samme på 
alle typer avdeling.

3.4.2   Kostnader for pasienter med særlig høyt om-

sorgsbehov 

En-til-en pleie er del av den personsentrerte og indi-
vidrettete omsorgen et sykehjem skal yte. Derfor vil ikke 

all en-til-en pleie nødvendigvis utløse ekstrakostnader ved 
at bemanningen må økes for å imøtekomme pasientens 
behov, men først når pasientens behov overskrider en viss 
terskel.

I rammen av denne studien har vi ikke forespurt de deltak-

ende sykehjem hvordan de løser slike utfordringer . Men i 

Stavanger kommune, som bruker en finansieringsmodell med 

aktivitetsbasert innsats (modifisert ABI-modell), ligger trinn 1 

for å få tildelt ekstra midler for ressurskrevende pasienter ved 

åtte timer en-til-en pleie per dag . Sykehjemmet får da tildelt 

midler for seks pleietimer daglig i tillegg til grunnbemannin-

gen med en timesats på 360 kr i 2017 (personlig kommuni-

kasjon) . Trinn 2 ligger ved 20 timer en-til-en pleie per dag, 

der ytterlige 6 timer blir tildelt . Per måned blir det 64 800 kr 

for pasienter som bruker mer enn 8 timer en-til-en pleie, og 

129 600 kr per pasient som bruker mer enn 20 timer en-til-en 

pleie daglig .

3.4.3   Kostnader for pasienter med særlig lavt  
omsorgsbehov 

Inntakskriterium på sykehjem er at en person er avhengig 
av hjelp døgnet rundt, og det forventes derfor behov for 
hjelp til for eksempel påkledning eller egenhygiene. Per-
soner som har behov for veldig lite en-til-en pleie er derfor 
muligens på et for høyt omsorgsnivå. I vår studiepopulas-
jon var det 10 personer (2 %) som mottok ingen en-til-en 
pleie gjennom hele observasjonsperioden, og cirka 10 % 
som mottok i snitt 15 minutter daglig eller mindre. Dette 
tyder på at noen personer flytter på sykehjem på grunn av 
sammensatte problemstillinger, der kommunen ikke har 
et tilbud som er differensiert nok (f. eks. bofellesskap, om-
sorgsboliger som tilbyr fellesmåltider etc.).
Ekstrakostnader med å bo på et for høyt omsorgsnivå er 
vanskelig å tallfeste fordi det vil variere fra kommune til 
kommune hvilke alternative boformer som kan tilbys.
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3.5     Mortalitet og faktorer som er  
assosiert med mortalitet 

3.5.1 Overlevelsestid og mortalitetsrate  

Det er observert totalt 1291 pasientår over hele observas-
jonsperioden og 410 dødsfall. Den årlige mortalitetsraten 
beregnes dermed til 31,8 %.

I figur 21 ser vi at dødsraten er nokså stabil gjennom ob-
servasjonsperioden.
Kaplan-Meier analyse av overlevelse i hele kohorten viser 
en median overlevelse på 2,2 år (95 % CI 1,9-2,4).  

Figur 21: Overlevelse i studiepopulasjonen gjennom observasjonsperioden 

3.5.2  Demografiske faktorer som er assosiert med 
overlevelse  

Det ble undersøkt om alder, kjønn og om pasienten bod-
de sammen med partner før innleggelse var assosiert med 
overlevelse.

Vi fant at høyere alder var assosiert med kortere overlevelse 
(tabell 8).

3.5.3   Kliniske faktorer som er assosiert med over-
levelse  

Vi undersøkte hvilke av de følgende kliniske faktorer ved 
BL som er assosiert med overlevelse på sykehjem: soma-
tisk helse, graden av kognitiv svikt, ADL-funksjon og 
nevropsykiatriske symptomer.
Vi fant at dårlig somatisk helse (målt ved GMHR og 
Charlson comorbidity index), alvorligere demens og 
dårlig ADL-funksjon var assosiert med kortere overlev-
else (tabell 8). 
Grad av nevropsykiatriske symptomer var ikke assosiert 
med overlevelse.

3.5.4   Organisatoriske faktorer som er assosiert 
med overlevelse  

I vår studiepopulasjon flyttet 26 % av beboerne i løpet av 
observasjonsperioden. Vi valgte derfor å se på organisa-
toriske variabler på det sykehjemmet der deltakeren bod-
de ved siste US som deltakeren gjennomførte, dvs. på de 
organisatoriske forhold på sykehjemmet til beboeren ved 
dødstidspunkt respektive studieslutt.

Organisatoriske variabler er vist i tabell 9, og ingen or-
ganisatoriske variabler var assosiert med overlevelse.
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Tabell 8  Demografiske og kliniske variabler ved BL: deltakere som er i live ved US36 eller faller fra under observasjonsperioden mot deltakere som dør 
under observasjonsperioden

Demografiske og kliniske  
variabler ved BL

Alle deltakere
(n=690)

I live ved US36 eller frafall 
ila. observasjonsperioden 

(n=280)

Død i løpet av 
observasjonsperioden

(n=410)

p-verdi*

Alder, gj-snitt i år (SD)

Kjønn, kvinner (%)

Bor med partner (%)

Demens (%)

84 .4 (7 .5)

441 (64)

207 (30)

574 (84)

82 .5 (8 .0)

191 (68)

80 (29)

234 (84)

85 .7 (6 .8)

250 (61)

127 (31)

340 (83)

<0 .001

0 .052

0 .522

0 .797

CDR-skår, moderat eller alvorlig demens (%) 411 (61) 155 (56) 256 (64) 0 .034

CDR-SOB, gj-snitt (SD)

PSMS, gj .snitt (SD)

10 .3 (4 .3)

15 .3 (4 .6)

9 .9 (4 .2)

14 .3 (4 .4)

10 .5 (4 .4)

16 .0 (4 .5)

0 .078

<0 .001

NPI-sum, gj .snitt (SD) 13 .8 (16 .5) 13 .1 (16 .3) 14 .1 (16 .6) 0 .446

NPI-subsyndromer, gj .snitt (SD)

Agitasjon

Psykose

Affektive symptomer 

4 .1 (7 .0)

1 .7 (3 .9)

3 .7 (6 .0)

4 .1 (7 .2)

1 .5 (3 .7)

3 .5 (5 .4)

4 .0 (6 .8)

1 .8 (4 .0)

3 .8 (5 .9)

0 .927

0 .458

0 .433

GMHR (%)

Dårlig eller nokså god

Charlson comorbidity index, gj .snitt (SD)

BMI, mean (SD)

345 (52)

3 .0 (2 .4)

23 .9 (4 .5)

117 (43)

2 .4 (1 .8)

23 .9 (4 .4)

228 (58)

3 .3 (2 .7)

23 .6 (4 .5)

<0 .001

<0 .001

0 .469

* Student’s t-test for kontinuerlige og X2-test for kategoriske data. 
BL = Baseline; US = undersøkelse; gj.snitt = gjennomsnitt; SD = Standarddeviasjon; CDR = Clinical dementia rating scale; CDR-SOB = CDR - sum of boxes; 
PSMS = Personal self-maintenance scale; NPI = Neuropsychiatric inventory; GMHR = General medical health rating.

Tabell 9  Organisatoriske variabler ved deltakerens siste US: deltakere som er i livet ved studieslutt eller falt fra under observasjonsperioden mot 
deltakere som dør under observasjonsperioden

Organisatoriske variabler ved deltakerens 
siste US

Alle deltakere
(n=690)

I livet ved US36 eller frafall 
ila. observasjonsperioden 

(n=280)

Død i løpet av  
observasjonsperioden

(n=410)

p-verdi*

Kommunestørrelse, gj .snitt (SD)

Antall heldøgns-plasser, gj .snitt (SD)

Antall pasienter på avdeling, gj .snitt (SD)

49 484 (91 556)

75 .8 (43 .4)

12 .3 (7 .0)

55 448 (98 168)

74 .5 (41 .8)

11 .8 (7 .4)

45 440 (86 5939

76 .7 (44 .4)

12 .6 (6 .7)

0 .166

0 .516

0 .156

Type avdeling (%)

Korttid/rehab

Ordinær

Demens

Annet

72 (10)

393 (57)

217 (31)

5 (1)

33 (12)

151 (54)

93 (33)

3 (1)

39 (10)

245 (60)

124 (30)

2 (1)

0 .383

Personalindeks, gj .snitt (SD)

Pleie-Indeks, gj .snitt (SD)

Flytte-indeks, gj .snitt (SD)

3 .7 (1 .1)

57 .2 (65 .4)

0 .19 (0 .52)

3 .7 (1 .1)

58 .0 (64 .3)

0 .21 (0 .61)

3 .6 (1 .0)

56 .5 (66 .3)

0 .17 (0 .45)

0 .267

0 .802

0 .256

*Student’s t-test for kontinuerlige og X2-test for kategoriske data.
BL = Baseline; US = undersøkelse; gj.snitt = gjennomsnitt; SD = Standarddeviasjon; Rehab = rehabilitering. 
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3.6     Kostnader ved sykehjemsopphold 

3.6.1 Kostnadsdata fra hovedrapporten  

I forbindelse med hovedrapporten Ressursbruk og sykdoms-
forløp ved demens [1] ble kostnadsdata fra 38 sykehjem 
samlet inn og kostnader for en plass på sykehjemmet samt 
de forskjellige kostnadsfaktorer evaluert.
Resultatet er oppsummert i tabell 10.
Gjennomsnittlige kostnader per sykehjemsplass var 814 166 
kroner i 2013. Lønnskostnadene utgjorde 84 % av totalut-
giftene.

3.6.2  Kostnader for sykehjemsopphold og  
kostnadsdrivende faktorer  

Ved en median overlevelse på 2,2 år og en gjennomsnitt-
lig kostnad på 814 166 kr per år ligger kostnader for syke-
hjemsopphold på rundt 1,8 millioner kroner.
Faktorer som gir økte kostnader på grunn av lengre overle-
velse på sykehjem er lav alder, god somatisk helse og lav grad 
av demens ved innleggelse på sykehjemmet.
Opphold på demensavdeling gir økte kostnader pga. høyere 
bemanning.

Tabell 10  Totalkostnader per sykehjemsplass per år og andelen av de enkelte kostnadsfaktorene

N Gj.snitt (SD) Min/maks

Kostnader per plass per år 38 814 166 (178 632) 455 438/1 212 853

                                             % av totalutgift (SD)

Lønn 

Vikarbyrå 

Mat 

Medikamenter 

Medisinske forbruksvarer 

Husleie

38

33

33

30

30

31

84 .1 (6 .9)

0 .6 (1 .1)

4 .2 (1 .5)

1 .2 (0 .5)

1 .0 (0 .6)

9 .4 (3 .3)

55 .7/96 .3

0/4 .3

0/7 .2

0 .4/3 .1

0 .2/2 .3

5 .7/16 .5

Inntekt                                                 % av utgift (SD)

Egenbetaling 31 16 .6 (3 .9) 11 .6/25 .1

Gj.snitt = gjennomsnitt; SD = Standarddeviasjon; min = minimum; maks = maksimum

Mer bruk av en-til-en pleie pga. alvorligere demens, alvor-
ligere nevropsykiatriske symptomer (spesielt agitasjon og 
psykose), dårligere somatisk helse og dårligere ADL-funks-
jon gir økte kostnader.
De mest ressurskrevende pasienter vil dermed være yngre 
personer med høy grad av demens og alvorlige nevropsykia-
triske symptomer (se også 3.2.5).

3.6.3   Kostnader for kontakt med spesialisthelse- 
tjenesten  

Kontakt med spesialisthelsetjenesten de forutgående seks 
månedene ble registrert ved hver halv-årlige undersøkelse. 
Kontakt med spesialisthelsetjenesten mellom siste un-
dersøkelse og frafall fra studien, respektive død, ble ikke 
kartlagt. Derfor har vi heller ikke kartlagt kontakt med 
spesialisthelsetjeneste for de 152 deltakerne som gikk ut av 
studien mellom BL og US6, og kontakt med spesialisthel-
setjenesten ble registrert hos 538 deltakere.

Polikliniske besøk

Av de 538 deltakerne var det 166 (30,8 %) som hadde 
kontakt med spesialisthelsetjenesten i form av polikliniske 
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besøk, 90 % av dem mellom 1 og 3 ganger mens 10 % 
hadde mer enn 3 ganger (maks 27 ganger).
I snitt var det 0,33 polikliniske besøk per beboer per år. 
Med kostnader på 1197 kr per konsultasjon utgjør det 395 
kr for polikliniske besøk per beboer per år. Transportkost-
nader og personalkostnader for eventuell ledsager er ikke 
inkludert.

Opphold på sykehus

Av 538 deltakere var det 135 (25,1 %) som var innlagt på 
sykehus med en median liggetid på 3 dager.  
I snitt var det 1,6 liggedager per beboer per år. Med kost-
nader på 12 588 kr per liggedag utgjør det 20 140 kr for 
sykehusopphold per beboer per år. 

Kostnader for kontakt med spesialisthelsetjenesten per  
beboer og år

Totalt hadde 227 av 538 beboere (42,2 %) kontakt med 
spesialisthelsetjenesten over et gjennomsnittlig tidsrom på 
2,6 år. Dette gir kostnader på 20 540 kr per beboer per år.
Tallet er sammenlignbart med funn i eksisterende littera-
tur om norske forhold [14].

3.7     Helserelatert livskvalitet på sykehjem  

Helserelatert livskvalitet (Health-related quality of life, 
HRQoL) ble evaluert ved bruk av det generiske livs-
kvalitetsinstrument EuroQoL 5 dimensions (EQ-5D). 
EQ-5D evaluerer helserelatert livskvalitet ved fem di-
mensjoner: Mobilitet, personlig pleie, vanlige aktiviteter, 
smerter og angst/depresjon. Hver dimensjon vurderes på 
en 3-punkt skala hvor 1=ingen problem, 2=lette til mode-
rate problemer og 3=alvorlige problemer [13]. Resultatet 
er fem verdier mellom 1 og 3 som i alt kan danne 243 
forskjellige helseprofiler. I tillegg finnes helsetilstandene 
«bevisstløs» og «død», slik at det beskrives til sammen 245 
helsetilstander. Helsetilstandene omdannes til en indeks-
verdi (utility score) etter forskjellige algoritmer.
Vi har valgt å bruke en algoritme som er utviklet ved 
bruken av Time Trade Off (TTO) metoden. Preferanser 

ved TTO er evaluert i en dansk kohort på 1322 personer. 
Vi har valgt å bruke algoritmen med optional N3 [15]. 
Verdier ligger mellom 1 og   -0.550. Verdien 1 indikerer 
utmerket helse og verdien 0 indikerer død. Verdier lavere 
enn 0 indikerer tilstander som vurderes verre enn å være 
død.
I REDIC-SH kohorten ble spørreskjema EQ-5D utfylt 
enten av beboer eller av helsepersonell, avhengig av om 
beboer var i stand til å utfylle skjema selv eller ei.
Gjennom observasjonsperioden var det en økende andel 
av EQ-5D fylt ut av helsepersonell, fra 67 % ved BL til 
89 % ved US36.

Tabell 11 viser utility scores for alle deltakerne, utility 
score for EQ-5D fylt av helsepersonell respektive beboer 
selv, og graden av kognitiv svikt målt ved CDR-SOB.
Vi ser at selvutfylte skjema viser en gjennomgående 
høyere utility score enn skjema fylt ut av helsepersonell 
(p<0,001). Samtidig ser vi at gruppene er forskjellig i 
grad av kognitiv svikt ved at personer der helsepersonell 
har utfylt skjema gjennomgående har en signifikant al-
vorligere demens (p<0,001). 

Figur 22: Utility score når EQ-5D er fylt ut av helsepersonell eller pasient selv . 
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BL US6 US12 US18 US24 US30 US36

Utility score alle deltakere, 

gj .snitt (SD)

0 .570 

(0 .220)

0 .482 

(0 .288)

0 .459 

(0 .265)

0 .412 

(0 .286)

0 .402 

(0 .280)

0 .367 

(0 .281)

0 .331 

(0 .308)

EQ-5D fylt ut av helsepersonell

Utility score,  

gj .snitt (SD)

CDR-SOB, 

gj .snitt (SD)

0 .518 

(0 .189)

11 .1 

(4 .0)

0 .432 

(0 .256)

11 .8 

(4 .2)

0 .426 

(0 .247)

12 .4 

(3 .8)

0 .366

(0 .276)

13 .1 

(3 .9)

0 .369 

(0 .270)

13 .8 

(3 .8)

0 .317 

(0 .269)

14 .5 

(3 .4)

0 .281

(0 .289)

14 .2 

(3 .9)

EQ-5D fylt ut av beboer selv

Utility score, 

gj .snitt (SD) 

CDR-SOB, 

gj .snitt (SD)

0 .684 

(0 .235)

8 .4 

(4 .2)

0 .611 

(0 .308)

9 .2 

(4 .0)

0 .572 

(0 .279)

9 .7 

(4 .2)

0 .599 

(0 .255)

9 .6 

(4 .4)

0 .536 

(0 .296)

9 .2 

(4 .2)

0 .589 

(0 .214)

9 .6 (

4 .0)

0 .674 

(0 .245)

10 .0 

(3 .5)

Tabell 11  Utility scores for alle deltakerne og om EQ-5D er fylt av helsepersonell eller beboer selv .

BL = baseline; US = undersøkelse; gj.snitt = gjennomsnitt; SD = standarddeviasjon; CDR-SOB = Clinical dementia rating scale – sum of boxes.

I begge grupper er graden av demens økende gjennom 
studieforløpet. Likevel er det bare helsepersonell som vur-
derer at helserelatert livskvalitet reduseres over tid (figur 
22). Funnet er tilsvarende funn fra hovedrapporten Res-
sursbruk og sykdomsforløp ved demens og eksisterende 
litteratur og tyder på at det er betydelig forskjell om 
EQ-5D blir utfylt av person med demens eller av proxy 
[1] [16].

Det var mellom 70 % og 90 % av EQ-5D skjemaene 
som ble fylt ut av helsepersonell, og i den videre analy-
sen har vi derfor kun tatt hensyn til disse for å evaluere 
sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og kliniske 
variabler som somatisk helse (GMHR), graden av kog-
nitiv svikt (CDR-SOB) og nevropsykiatriske symptomer 
(NPI). 
HRQoL redusertes signifikant fra undersøkelse til un-
dersøkelse gjennom hele sykehjemsoppholdet. HRQoL 
var lavere hos personer med dårlig eller moderat somatisk 

helse sammenlignet med personer med god eller svært 
god somatisk helse (p<0,001). 
Lavere HRQoL var assosiert med alvorligere demens (kor-
relasjon r = -0,24 ved US6 og r = -0,38 ved US36), alvor-
ligere nevropsykiatriske symptomer (r = -0,23 ved US6 
og r = -0,29 ved US36), og her særlig Affektive sympto-
mer (r = -0,40 ved US6 og r = -0,41 ved US24). Sterkest 
assosiasjon med lavere HRQoL hadde lavere ADL-funk-
sjon (r = -0,38 ved US6 og -0,65 ved US36). Alder og 
kjønn var ikke assosiert med endringer i HRQoL.  

Figurer 23 og 24 viser at dårligere somatisk helse og høy-
ere grad av kognitiv svikt påvirket livskvalitet negativt i 
økende grad gjennom observasjonsperioden.
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Figur 23: Utility score ved dårlig/nokså god mot god/svært god somatisk 

helse gjennom studieforløpet .
Figur 24: Utility score ved CDR skår 1, 2 og 3 gjennom studieforløpet .
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Som en videreføring av REDIC-prosjektet så REDIC-SH 
nærmere på faktorer knyttet til opphold på sykehjem. 
Målsettingen var å kartlegge pleiebehovet for beboere på 
sykehjem og analysere hvilke faktorer som bidrar til høy-
ere bruk av en-til-en pleie. Videre skulle mortaliteten på 
sykehjemmet kartlegges, og hvilke faktorer som predikerer 
tid til død skulle beskrives. Til slutt skulle helserelatert livs-
kvalitet på sykehjem bli kartlagt, og faktorer som påvirker 
livskvaliteten bli undersøkt.

4.1  Behov for en-til-en pleie

Vi fant at bruken av en-til-en pleie var minkende gjennom 
observasjonstiden fra i snitt 76 timer per måned (2,5 timer 
daglig) ved US6 til 50 timer per måned (1,7 timer daglig) 
ved US36. Hjelp ved PADL utgjorde den største ande-
len av en-til-en pleie. Bruken av en-til-en pleie var stabil 
gjennom oppholdet for de fleste beboere, mens noen be-
boere brukte mye mer en-til-en pleie, og der omfanget av 
en-til-en pleie også varierte i oppfølgingsperioden. De 15 
% av beboerne med høyest bruk av en-til-en pleie sto for 
nærmest halvparten av all en-til-en pleie som ytes.
Faktorer som var assosiert med mer en-til-en pleie var høy-
ere grad av kognitiv svikt og dårligere somatisk helse. Al-
vorligere demens og dårligere somatisk helse fører til lavere 
ADL funksjon, og vi fant en tydelig sammenheng mellom 
lav ADL funksjon og økt bruk av en-til-en pleie. I tillegg 
var mer alvorlige nevropsykiatriske symptomer assosiert 
med høyere bruk av en-til-en pleie. Assosiasjonen mellom 
bruken av en-til-en pleie og demografiske og kliniske fak-
torer var avtagende gjennom observasjonsperioden. Dette 
kan skyldes at studiepopulasjonen ble mindre, og at den 
statistiske styrken dermed avtok, men det kan også skyldes 
forhold rundt organisering av pleien på sykehjem som vi 
ikke fanget opp i denne studien.
Vi undersøkte også om organisatoriske forhold som kom-
munestørrelse eller organisering på sykehjem var assosiert 
med bruken av en-til-en pleie. Vi fant at beboere på de-
mensavdelinger mottok mer en-til-en pleie enn beboere på 
ordinære avdelinger. Dette skyldtes ikke bare en bedre be-
manning enn på ordinære sykehjemsavdelinger, men også 

at en større andel av arbeidstiden ble brukt til en-til-en 
pleie (70 % versus 50 %).
Det finnes få tidligere studier som har evaluert bruken av 
en-til-en pleie på sykehjem, og faktorer som påvirker om-
fanget av en-til-en pleie. Luttenberger et al [6] evaluerte 
hvorvidt RUD-FOCA er et valid instrument (som måler 
det det skal måle) for pleiebehovet på en kohort på 148 
sykehjemsbeboere i Tyskland som hadde bodd på syke-
hjem i gjennomsnittlig 2,1 år. Gjennomsnittlig tid brukt 
på en-til-en pleie var på 53 timer per måned, og dermed 
noe lavere enn våre funn ved US24 (68 timer per måned). 
Som i vår studie fant de at hjelp til PADL utgjorde største 
parten av en-til-en pleie. Nordberg et al. [17] evaluerte 
bruken av en-til-en pleie i en svensk kohort på 176 syke-
hjemsbeboere. Studien rapporterer en mye høyere bruk av 
en-til-en pleie enn vår studie, med rundt 300 timer per 
måned der cirka to tredjedeler ble brukt til veiledning. For-
fatterne anmerker imidlertid at tid brukt til en-til-en pleie, 
spesielt til veiledning, sannsynligvis er overestimert. Sam-
menlignbart med vår studie var at lavere ADL-funksjon 
og demensdiagnose var assosiert med mer en-til-en pleie. 
Nevropsykiatriske symptomer ble ikke undersøkt. 

4.2  Mortalitet

Vi fant at median overlevelse på sykehjem var 2,2 år, med 
en mortalitetsrate på 32 % årlig. Faktorer som predikerte 
kortere overlevelse var høyere alder, mer alvorlig grad av 
demens, dårligere somatisk helse og lavere ADL-funksjons-
nivå.
Det finnes få studier som evaluerer overlevelse på syke-
hjem. I tillegg kan det være problematisk å overføre funn 
fra andre land til norske forhold, fordi kriterier for innleg-
gelse på sykehjem varierer fra helsesystem til helsesystem.
Våre funn med en median overlevelse på 2,2 år bekrefter 
konklusjonen fra hovedrapporten Ressursbruk og sykdoms-
forløp ved demens, der median overlevelse ble beregnet til 
2,1 år. I hovedrapporten støttet vi vårt estimat på en evalu-
ering av REDIC-SH data fram til januar 2015, en tidligere 
registerstudie [16] og studien Psychiatric symtoms in nursing 
homes (PSIN) [18]. Man antar at pasienter på sykehjem i 

4. Diskusjon 
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dag er sykere ved innleggelse på sykehjem enn hva var til-
felle før samhandlingsreformen. Men våre funn tyder på at 
i hvert fall overlevelse på sykehjem er uendret siden 90-tal-
let. En irsk studie har lignende resultater med en median 
overlevelse på 2,3 år [19], mens en islandsk studie finner 
noe lengre overlevelse med 2,6 år [20] og en amerikansk 
studie finner en median overlevelse på 2,8 år [17].
Våre funn av en årlig mortalitetsrate på 32 % er sam-
menlignbare med funn fra PSIN-studien som finner en 
stabil mortalitetsrate på 30 % over fem år [18]. Funnet 
passer også med erfaringer i Stavanger kommune som kal-
kulerer med en mortalitetsrate på rundt 30 % på lang-
tidsavdelinger for å estimere behov for sykehjemsplasser 
(muntlig kommunikasjon).
Det finnes noen studier som har undersøkt predikerende 
faktorer for død hos personer med demens, og også predi-
kerende faktorer for død blant beboere på sykehjem [19] 
[17]. Funnene er sammenlignbare med våre funn, der høy-
ere alder, høyere grad av demens, dårligere somatisk helse 
og behov for mer hjelp til ADL er assosiert med kortere 
overlevelse. I motsetning til tidligere studier fant vi imid-
lertid ikke noen kjønnsforskjell. En nederlandsk studie fant 
at en av syv personer med demens på sykehjem overlever 
til demens i sluttstadium, mens de fleste dør tidligere [20].

4.3  Kostnader for sykehjemsopphold

I hovedrapporten er kostnader for sykehjemsopphold be-
regnet til 814 000 kroner per plass og år (Dette er 2013 
priser, ved en deflasjonsrate på 3 % vil prisen i 2018 være 
943 000 kroner). Hoveddelen av kostnadene er lønnskost-
nader (84 %). Det er dermed fristende å trekke en lineær 
sammenheng mellom bruken av en-til-en pleie og kostna-
der for sykehjemsopphold som Nordberg [21] gjorde i sin 
svenske studie. Om det er korrekt vil avhenge av finansi-
eringsmodellen for sykehjemsopphold. I de fleste norske 
sykehjem finnes det imidlertid faste satser per plass, og 
eventuell type avdeling, og sykehjemmene responderer på 
varierende pleiebehov hos pasientene ved å forskyve perso-
nalressursene mellom pasientene. Funnene fra vår rapport 
kan kun bekrefte at personer på avdelinger tilrettelagt for 

demens - og vanligvis brukt for personer med nevropsy-
kiatriske symptomer – utløser ekstra kostnader på rundt 
130 000 kr per år sammenlignet med beboere på ordinære 
avdelinger pga. høyere bemanningsfaktor. Vi identifiserte 
videre en gruppe med særlig høy bruk av en-til-en pleie. 
Gruppen er kjennetegnet av alvorligere demens og mer 
nevropsykiatriske symptomer. Disse pasienter kan utløse 
betydelige merkostnader hvis behovet for en-til-en pleie 
blir så stor at det må leies inn ekstra personale for å dekke 
pasientens behov uten at det går ut over medpasientene.
Høyere bemanning som på demensavdelinger, gir større 
muligheter for å være fleksibel ved varierende omsorgsbe-
hov. Samtidig vil et sterkere fokus på individrettet omsorg 
og miljøterapi muligens forebygge høye omsorgsbehov se-
nere i demensforløpet, og dermed virke kostnadsdempende 
mot en beboergruppe med risiko for å utvikle et særlig stort 
behov for en-til-en pleie. Høyere bemanning kan dermed 
ha både en kostnadsdrivende effekt og en forebyggende og 
kostnadsdempende effekt. 

4.4  Helserelatert livskvalitet

Det er omdiskutert i litteraturen om HRQoL kan be-
dømmes av personer med demens, og i hvor stor grad på-
rørende eller helsepersonell (proxy) kan evaluere HRQoL 
for en pasient [22]. I hovedrapporten og i litteraturen for 
øvrig fant vi at livskvalitet bedømmes forskjellig alt etter 
om den er vurdert av proxy eller av pasienten selv [23, 24]. 
Vi konkluderte derfor at vi ikke kunne blande responser på 
HRQoL skjema som ble fylt ut av helsepersonell eller av 
pasienten selv. Det var mellom 70 % og 90 % av EQ-5D 
skjemaene som ble fylt ut av helsepersonell, og i den videre 
analysen brukte vi disse for å evaluere sammenheng mel-
lom helserelatert livskvalitet og kliniske variabler.
Vi fant at HRQoL ble redusert over tid, fra en gjennom-
snittlig utility score på 0,52 ved BL til en utility score på 
0,43 ved US12, 0,37 ved US24 og 0,28 ved US36. Det 
finnes ingen andre norske studier som evaluerer HRQoL 
på sykehjem. I en tysk studie av 95 sykehjemsbeboere ble 
det funnet en gjennomsnittlig utility score på 0,52 når 
HRQoL ble evaluert av en proxy [25]. I en hollandsk stu-
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die av 96 sykehjemsbeboere ble det funnet en gjennom-
snittlig utility score på 0,49 når HRQoL ble vurdert av 
en sykepleier [26]. Begge funn samsvarer med våre funn. 
Dessverre kjenner vi ikke til tidligere studier som følger ut-
viklingen av HRQoL hos sykehjemsbeboere over et lengre 
tidsrom, slik som REDIC-SH. 
Vi fant videre at det var en assosiasjon mellom HRQoL 
og somatisk helse og grad av demens. Både dårlig somatisk 
helse og en høyere grad av demens resulterer i en redusert 
selvstendighet ved ADL. Dette gjenspeiles ved en sterk as-
sosiasjon mellom behov for hjelp ved PADL og HRQoL, 
som er beskrevet i en tidligere studie [25]. 
Av de nevropsykiatriske symptomene var det hovedsakelig 
affektive symptomer som viste en assosiasjon med HRQoL. 
Funnet er sammenlignbare med funn fra hovedrapporten 
Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens, men vi fant ikke 
noen andre studier som evaluerte assosiasjonen av et bredt 
spekter av kliniske variabler og HRQoL målt ved EQ-5D 
hos personer med demens. Funnene er imidlertid sam-
menlignbare med litteratur som omhandler livskvalitet 
hos personer med demens når den er evaluert ved andre 
instrumenter [27]. 

4.5  Styrker og svakheter av studien

Vår kohort omfattet 690 beboere på sykehjem som ble in-
kludert ved innleggelse på sykehjem. Videre ble deltakerne 
fulgt opp med halvårlige undersøkelser over et tidsrom på 
tre år. REDIC-SH kombinerer dermed en stor kohort med 
lang og grundig oppfølging innenfor et nokså homogent 
omsorgssystem, der sykehjem drives i regi av kommunene, 
med forholdsvis like inntakskriterier og bemanningsnor-
mer, og innenfor samme regelverk og lovgrunnlag. Da-
tainnsamling ble gjennomført ved helsearbeidere på 
sykehjemmene som hadde gjennomført en 2-dagers opp-
læringsprogram og som fikk veiledning av forskningssyke-
pleiere, slik at god kvalitet av dataene ble sikret.
Videre omfattet undersøkelsen totalt 47 sykehjem i både 
store og små kommuner fra et stort geografisk område og 
gjenspeiler dermed sannsynligvis spekteret av sykehjem-
mene i helse Norge [25].

Forholdene vi undersøkte – pleiebehov, mortalitet og livs-
kvalitet på sykehjem – er lite omtalt i eksisterende littera-
tur, både i Norge og internasjonalt. Oppfølgingsrapporten 
bidrar dermed til å skaffe ny og relevant kunnskap.
En svakhet ved studien er at det ved BL kun ble brukt 
RUD, som registrerer hjelp fra pårørende i tiden før innleg-
gelse. RUD-FOCA, som registrerer behovet for en-til-en 
pleie på sykehjem ble først brukt fra US6. Vi mangler der-
for kunnskap om hvorvidt behovet for en-til-en pleie rett 
etter innleggelse avviker fra pleiebehovet senere i forløpet.
RUD-FOCA etterspør tid brukt til en-til-en pleie. Da-
takvaliteten er dermed avhengig av at dette rapporteres 
korrekt og objektivt av pleiepersonalet. Vi har observert at 
det i noen få tilfeller ble oppgitt åpenbart for høye verdier 
ved at det blir rapportert at enkelte beboere fikk en-til-en 
pleie til både PADL, IADL og veiledning på 24 timer per 
døgnet, dvs. 72 timer i døgnet til sammen, noe som er 
umulig. Vi har prøvd å korrigere for denne mangelen ved 
å ikke tillate en total pleietid på mer enn 24 timer per 
døgnet. Selv om det forekommer at en beboer trenger pleie 
fra flere pleiere samtidig, vil det ikke være tilfelle døgnet 
rundt. Samtidig viser dataene fra kohorten i sin helhet en 
god korrelasjon fra undersøkelse til undersøkelse, som et 
tegn på at målingene ikke avviker i stor grad fra gang til 
gang. Datakvaliteten bedømmes derfor i sin helhet som 
god.
Videre var det et tidsintervall på gjennomsnittlig 10,5 
uker fra innleggelsestidspunkt til hele BL-undersøkelsen 
var fullført. En tidligere studie om overlevelse på sykehjem 
viser at noen beboere dør veldig kort tid etter innleggelse 
[28]. Disse pasienter er ikke fanget opp i REDIC-SH. Me-
dian overlevelse og kostnader for sykehjemsopphold kan 
derfor være overestimert.

4.6  Implikasjoner for framtiden

Funnene i denne rapporten bekrefter funn fra hovedrap-
porten Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens. Opphold 
på sykehjem varer i snitt 2,2 år og gir kostnader på 1,8 
millioner kroner per person. Analysen av både kliniske og 
organisatoriske faktorer viser at ytelsen av en-til-en pleie 
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styres hovedsakelig av pasientens behov og ikke av orga-
nisatoriske forhold. Man får også inntrykk at det ytes per-
sonsentrert og individrettet omsorg på de sykehjemmene 
som deltok i studien, siden 50 % av pleietiden ytes som 
en-til-en tid på ordinære avdelinger, og 70 % på demens-
avdelinger. Overlevelsen på sykehjem var kun avhengig av 
pasientrelaterte forhold og ikke av organisatoriske forhold.
Opphold på sykehjem krever store ressurser fra samfunnet, 
både økonomisk og med tanke på behov for kvalifisert hel-
sepersonell. Vi identifiserte to grupper med beboere, der vi 
skisserer muligheter til å redusere kostnader:
Den første gruppen er beboere med særlig lavt omsorgs-
behov. Disse personer kan muligens bo hjemme i lengre 
tid, eller kan dra nytte av andre botilbud. Kommunene 
velger ofte å tilby noen få og tydelig avgrensete omsorgs-
trinn. For eksempel kan en kommune mangle tradisjonelle 
omsorgsboliger, da omsorgsboligene har døgnbemanning 
og tjenester tilsvarende et sykehjem. Fra et administrativt 
standpunkt kan det forsvares fordi det gir økonomiske 
innsparinger, men mer differensierte omsorgstilbud bør 
evalueres på nytt når behovet for økt heldøgnsomsorg vil 
melde seg i framtiden som en konsekvens av befolknings-
utviklingen.
Den andre gruppen er personer med særlig høyt omsorgs-
behov, som ikke kan innfris innenfor den vanlige beman-
ningen på avdelingen slik at ekstravakter må leies inn. 
Bortsett fra terminal pleie eller somatisk sykdom (f.eks. 
behov for ventilasjonsstøtte) viser rapporten at nevropsyki-
atriske symptomer som motorisk og verbal uro, aggresjon 
mot andre personer eller angst øker bruken av en-til-en 
pleie. Her er det behov for god kompetanse innen al-
derspsykiatri, og et tett og godt etablert samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten vil kunne forebygge eller avkorte 
perioder med alvorlige nevropsykiatriske symptomer. 
Vi fant ingen sammenheng mellom bruken av en-til-en 
pleie og legedekning. Variabelen legedekning viser en stor 
varians, muligens fordi det ikke finnes noen nasjonal stan-
dard for organisering og omfang av legetjenesten på syke-
hjem. Men den kliniske erfaringen viser at tilstrekkelig og 
stabil bemanning med leger som har kompetanse innenfor 
alders- og sykehjemsmedisin, og som er del av behand-

lingsteamet på avdelingen, øker den medisinsk-faglige 
kvaliteten på sykehjemmet. Dette bidrar til at beboerne 
behandles med rett behandlingsintensitet (som for eksem-
pel at de ikke legges inn på sykehus ved terminal sykdom), 
og at utviklingen av somatisk sykdom (f.eks. infeksjoner) 
eller psykisk sykdom (som nevropsykiatriske symptomer) 
fanges opp og behandles på et tidligere tidspunkt [29].
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