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Disposisjon

• Karen Sverdrup og kollegaer: Exploring life-space in the nursing home. An 

observational longitudinal study

• Vegard Skirbekk og kollegaer: Preferred life expectancy and the association 

with hypothetical adverse life scenarios among Norwegians aged 60

• K. Schmudderich og kollegaer: Relationship between the severity of agitation 

and quality of life in residents with dementia living in German nursing 

homes - a secondary data analysis





Bakgrunn og metode

• Ønske om å se på hvordan personer med demens samhandler 
med sitt miljø, hvordan beveger de seg

• 583 sykehjemsbeboere med demens fulgt i 36 mnd fra 
innleggelse på sykehjem

• Samlet inn data på kognisjon, somatisk sykdom, smerte, 
nevropsykiatriske symptomer og sykehjemsenhet





Hva var assosiert med stort/vide bevegelsesrom?

• Yngre

• Bedre fysisk funksjon

• Færre medisiner

• Mindre alvorlig demens

• Mer agitasjon

• God somatisk helse

• Mindre apati

• Bo i mindre enheter





Bakgrunn og metode

• Hvor lenge ønsker vi å leve?

• Hvor lenge ønsker vi å leve om vi får en bestemt sykdom?

• 825 deltakere, befolkningsundersøkelse i Oppland (NORSE)

• Intervjuet av sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik

• Bedt om å vurdere hvordan fem sykdommer/situasjoner vil 
påvirke ønsket lengde på livet





Resultater

• Gjennomsnittlig ønsket livslengde – 91,4 år

• Eldre deltakere oppgav høyere ønsket livslengde





Bakgrunn og metode
• Det mangler kunnskap om agitasjon på sykehjem og sammenhengen 

med livskvalitet
• 1947 beboere på 66 tyske sykehjem
• Agitasjon definert som itemene agitasjon/aggresjon, irritabilitet, 

manglende hemninger på NPI-Q
– Deltakeren klassifisert som med alvorlig agitasjon hvis «alvorlig» på minst en av 

itemene
– To deltaker uten agitasjon/med mild agitasjon per deltaker med alvorlig agitasjon

• Livskvalitet undersøkt med QUALIDEM skjemaet
– 18 påstander, kategorisert i seks underskalaer
– Skåret aldri – sjeldent – noen ganger – hyppig, høyere skår betyr bedre 

livskvalitet



QUALIDEM – basert på observasjoner

• Positive følelser (Positive affect)
– Er glad, setter pris på ting i dagliglivet, smiler, er i godt humør (eks.)

• Urolig anspent atferd (Restless tense behavior)
– Gjør urolige bevegelser, er rastløs, er anspent (eks.)

• Sosial isolasjon (Social isolation)
– Er avvist av andre beboere, roper/påkaller hjelp (eks.)

• Sosiale relasjoner (Social realtionships)
– Har kontakt med andre beboere, tar vare på andre beboere (eks.)



Resultater
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