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Info om forskningsprosjektet

– Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med 
personer med demens. 

Prosjektgruppe: 

Aud Moe, Nord Universitet/ SOF Midt
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Målet med prosjektet

Utvikle kunnskap om hva som kan være gode tilbud til 
personer med demens for å styrke deres mestring av 
hverdagen, sett fra ulike perspektiv;

• personen med demens

• pårørende 

• tjenesteutøvere

• frivillige
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Metode

Tre kommuner: Ålesund, Verdal og Åfjord (USHT-

kommuner)

• Tre gruppeintervju med pårørende (n=14)

• Tre gruppeintervju med ansatte (n=15)

• Tre gruppeintervju med frivillige (n=16)

• Individuelle intervju med 12 personer med demens
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Delstudie om frivillige

Målet med denne studien var å undersøke hva som 

motiverer frivillige til å starte med frivillig arbeid for  

hjemmeboende personer med demens og hva som 

motiverer dem til å fortsette engasjementet.
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Hvorfor er prosjektet viktig?

• Aldrende befolkning

• Flere personer kommer til å leve med demens

• De bor hjemme 

• Utfordring for helse- og velferdstjenestene

• Frivilligstrategi 
https://www.regjeringen.no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00
ff116f/nasjonal_strategi_frivillighet.pdf

• Demensplan 2020 
Https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb
02a203da/demensplan_2020.pdf

• Leve Hele Livet 
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b
9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00ff116f/nasjonal_strategi_frivillighet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf


Hvem var informantene?

12 kvinner

4 menn

15 var over 70 år, en var 44 år

Bidro med: kjøring til ulike aktiviteter, 
turgrupper, følge til behandling, 
besøksvenn, gå turer osv. De fleste var 
frivillig for hjemmeboende personer med 
demens, noen få var/hadde vært frivillig i 
sykehjem. 



Hva motiverer dem til å være frivillig?

• Føler at de gjør en viktig jobb 
for personen med demens, 
deres pårørende og for 
samfunnet.

• Opplever glede og tilhørighet.
• Motvirker egen ensomhet, få 

innhold i hverdagen.
• Får anerkjennelse for jobben 

de gjør
- fra kommunen
- fra pårørende
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Hva ønsker de frivillige?

• Lett tilgang til kontakt med noen fra kommunen

• Kontakt med andre frivillige

• Kunnskap om demens

• Få avklaring om hva rollen som frivillig innebærer

• Få beskjed ved forandring i planer
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Hva kan kommunene gjøre?

En oversett og forsømt frivillig kommer ikke tilbake. 

Det er derfor viktig at:

1. Kommunene tar ansvar for å sertifisere de frivillige 

for å sikre at den frivillige er egnet for jobben og har 

et minimum av kunnskap.

2. Rollen som frivillig er tydelig angitt og adressert til alle 

involverte.
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3. Kommunene koordinerer alt frivillig arbeid innen 

demensomsorgen og gir hver frivillig en 

kontaktperson der terskelen for kontakt er lav.

4. Kommunene (i samarbeid med relevante frivillige 

organisasjoner) arrangerer regelmessige møter for 

de frivillige der de kan dele erfaringer med andre 

frivillige og diskutere spesifikke problemer de møter.

5. Kommunene anerkjenner det viktige bidraget fra de 

frivillige.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC

7101066/pdf/jmdh-13-309.pdf


