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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Prosjektet hadde som mål å undersøke hypotesen om at de to systematiske intervensjonene,
Dementia Care Mapping (DCM) og VIPS praksismodell, for å utvikle personsentrert
demensomsorg i sykehjem ville være mer effektive med tanke på å redusere agitasjon og andre
nevrospykiatriske symptomer samt bedre livskvaliteten til pasientene sammenlignet med å
gi ordinær undervisning om demens.
Vi fant ingen signifikant forskjell mellom intervensjonsgruppene og kontrollgruppen når det
gjaldt endring i primært utfallsmål (agitasjon målt med Brief Agitation Rating Scale, BARS) ved
follow-up. Imidlertid ble det redusert forekomst av nevrospykiatriske symptomer målt med
Nevropsyciatric Inventory (NPI) total skår og subskårene for agitasjon og psykotiske symptomer i
begge intervensjonsgruppene sammenlignet med kontrollgruppen. En fant i tillegg signifikant
reduksjon i depresjonssymptomer ved bruk av VIPS praksis modell versus kontroll og bedre skår
på livskvalitet ved follow-up i DCM gruppen versus kontroll.
Nærmere analyser av resultatene viser betydelige forskjeller mellom sykehjemmene og
avdelingene som deltok noe som tyder på at organisatoriske faktorer som ledelse og arbeidsmiljø
kan ha hatt inflytelse på resultatet.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført etter protokoll og tidsplan hva gjelder inklusjon,
randomisering, gjennomføring av de to intervensjonene og datasamling ved baseline og etter 10
måneder. Oppfølgingsmåling etter 16 måneder (6 måneder etter avsluttet intervensjon) ble ikke
gjennomført på grunn av høy frafallsprosent (29% ved 10 måneder måling).
Prosjektet inngår i to doktorgradsavhandlinger:
Rokstad, Anne Marie Mork: Person-centred dementia care to prevent and treat neuropsychiatric
symptoms and enhance quality of life in nursing home patients - the role of leadership and the use
of Dementia Care Mapping, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, 2014
Janne Røsvik: Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the
person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing
homes. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, 2014
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