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SESAM

Opprettet av Helse Vest i 

2010 for å styrke
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fagutvikling, 

nettverksbygging og

undervisning innen fagfeltet

eldremedisin. 
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FOKUS

Etablert på SESAM i 2016

15 sykehjem

Nært samarbeid mellom forskere og sykehjem

- Behov for kunnskap

- Relevante problemstillinger

Plattform for forskning og felleskap for sykehjem

Praksisnær forskning – kunnskap raskt tilbake



FORMÅL

 Forbedre livene til personer med demens på sykehjem

 Øke mengden av og kvaliteten på forskning på 

sykehjem



FOKUS

Leder: Professor Ingelin Testad

Administrativ koordinator: Ingrid Langeland

Forskningskoordinator: Lise Birgitte Holteng



Målsetting

 Forskning i helse- og omsorgstjenesten

 Aktivt samarbeid

 Brukermedvirkning

 Med-forskerskap

 Forskning initiert av praksis

 Praksis med i hele forskningsprosessen

 Resultater og kunnskap raskt tilbake i praksis



Sykehjem i FOKUS

o FOKUS kontakt

o Kontaktperson på sykehjemmet som deltar i 
FOKUS

o FOKUS avtalen

o Felles forståelse for hva FOKUS er, hva 
deltakelse innebærer for sykehjemmet og 
oppfølging

o Signeres av SESAM og sykehjem



Medlemskap i FOKUS

o Deltakelse i forskning

o Løfte egen arbeidsplass

o Opplæring og undervisning i forbindelse med 

prosjekter

o Tilbud om kurs i regi av SESAM

o Mulighet for deltakelse i internasjonal forskning

o Gode tilbud på SESAM konferansen



Internasjonalt samarbeid

Care Home Research Network

King’s College London – 200 sykehjem

Felles møter

Deltakelse på konferanse



Årsplan



Aktiviteter i FOKUS

o Nettverksmøter

o Lokale og internasjonale

o Forskerskole

o Innføring i forskningsprosessen og metoder

o Innsikt i forskning på SESAM

o Forskningsprosjekter

o Spennende prosjekt relevante for sykehjem



Digital møteplass for personer som bor på sykehjem 
og deres pårørende

Et resultat av nær kommunikasjon med sykehjem i FOKUS

Sykehjem i FOKUS –
Besøksrestriksjoner 
under pandemien

Problemstilling og 
bekymring løftet frem 

i nettverket

SESAM –
Samarbeidspartner 

med noen som 
hadde en løsning

Planlegging av 
prosjekt i FOKUS

Gjennomføring på 
sykehjem

RoboCare



Virkning, effektivitet, innføring og bruk av en smartrobot i 
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RoboCare - Målsetting

I prosjektet RoboCare skal vi undersøke om en smartrobot kan:

1) redusere ensomhet og sosial isolasjon

2) øke livskvaliteten til personer som bor på sykehjem

3) ha en effekten på personalets arbeidstilfredshet.

Samtidig som vi studerer effekten av smartroboten, ønsker vi å finne ut hva som

må ligge til rette for at den skal kunne innføres og brukes på en god måte, både

for beboerne, personalet og pårørende. 



På norske sykehjem:

40 000 

mennesker

Behov for 

personsentrert 

omsorg

84% har 

demens



Tidligere forskning

• Personsentrert omsorg og positive sosiale 

interaksjoner kan øke livskvaliteten

• Virtuelt kunnskapshull

• Teknologi introdusert i helsetjenester

• Blir ofte ikke tatt i bruk etter introduksjon

• Krever involvering av alle brukere

• Nøye planlagt introduksjon



Tidligere forskning

• Vi vet lite om effekten på livskvalitet, følelse 

av ensomhet og isolasjon, og effekt på 

personalets arbeidstilfredshet.

• Vi vet lite om fremmende og hemmende 

faktorer for å implementere digitale 

løsninger i sykehjem

• Det er sjelden de som skal 
bruke løsningen, blir spurt!



Berntsen er en slik løsning:

• Smart robot 

• Videokommunikasjon

• Persontilpassede aktiviteter

• Timeplan 

• Hvorfor akkurat Berntsen?

Vi trenger mer kunnskap om Berntsen på sykehjem!

• Samarbeid med Innocom

• Utviklet sammen med Stavanger Kommune



Forprosjekt i 2020

• Skjermet demensavdeling

• Korttidsavdeling

• Brukte Berntsen i 6 uker

• Videokommunikasjon med pårørende

Digital møteplass for personer som bor på 
sykehjem og deres pårørende 

- Er en slik studie gjennomførbart?



• Personalet ser nytten av Berntsen

• Hele avdelingen må føle eierskap til prosjektet

• Felles engasjement og motivasjon

• Ressurskrevende 

• Helt nødvendig med god informasjon

• Det tekniske fungerte bra

• Engasjerte pårørende

Digital møteplass for personer som bor på 
sykehjem og deres pårørende 



Nytteverdi for pasienten

• Personsentrerte aktiviteter som kan øke livskvaliteten

• Videokommunikasjon med pårørende



Nytteverdi for pårørende

• Videokommunikasjon med pasient

• Bruke innholdet til samlingspunkt og mimring



Nytteverdi for personalet

• Samling av kreative aktiviteter for pasientene

• Bruke personsentrert omsorg i praksis

• Ressursbesparende (?)



RoboCare

Effektstudie

Effekt på livskvalitet, ensomhet og 
isolasjon hos personer med demens.

Effekt på arbeidstilfredshet hos 
personalet

Implementeringsstudie

Identifisering av fremmende og hindrende 
faktorer til implementering av Berntsen

fra et pasient, pårørende og personalets 
perspektiv



Målgruppe

Personer som bor på sykehjem

• Inkluderes i samarbeid med personalet for å sikre at deltakelsen er forsvarlig og hensiktsmessig

Pårørende

• Alle pårørende til inkluderte pasienter vil bli invitert til å delta

Personalet

• Alle som jobber på inkluderte sykehjem vil bli invitert til å delta



På sykehjemmet





Forløp i studien



RoboCare

Effektstudie

Kan Berntsen endre nivå av livskvalitet, 
ensomhet og isolasjon?

Kan Berntsen endre personalets 
arbeidstilfredshet?

Implementeringsstudie

Hva er fremmende og hindrende faktorer til 
å bruke Berntsen på et sykehjem?

Pasient, pårørende og personalets perspektiv

Dypere kunnskap om Berntsen på sykehjem

Datainnsamling



RoboCare

Effektstudie

Kan Berntsen endre nivå av livskvalitet, 
ensomhet og isolasjon?

Kan Berntsen endre personalets 
arbeidstilfredshet?

Implementeringsstudie

Hva er fremmende og hindrende faktorer til 
å bruke Berntsen på et sykehjem?

Pasient, pårørende og personalets perspektiv

Effektstudie
Kartleggingsverktøy

- Ensomhet

- Funksjonsnivå

- Livskvalitet

- Depresjon

- Nevropsykiatriske symptom

Implementeringsstudie
Intervju med pasienter, pårørende og personalet

- Hva er det som gjør at teknologi fungerer eller ikke 

fungerer på sykehjem?

- Hva må ligge til rette for at teknologi skal fungere godt?

- Hvordan var det å bruke Berntsen?

Observere pasienter og pårørende

- Hvordan fungerer det å bruke Berntsen til 

videokommunikasjon?

- Hva gjør teknologi med samtaledynamikken?

Datainnsamling



Oversikt over kartleggingsverktøy
Mål Skjema Tidsbruk Informant

Sosial isolasjon og ensomhet UCLA Loneliness scale 10 min Pasient

Depresjon - Humør Cornell skala for depresjon 10 min Pårørende/

helsepersonell

Livskvalitet Dementia Quality of Life (DEMQOL)

EQ-5D-5L

10 min

5 min

Pasient

Pasient

Kognitiv funksjon CDR/KDV 10 min Pårørende/

helsepersonell

Funksjonell status FAST 10 min

Nevropsykiatriske symptomer NPI 15 min Pårørende/ helsepersonell

Kunnskap om demens Dementia Knowledge Assessment Scale 

(DKAS)

Helsepersonell

Psykososialt arbeid Nordic Questionnaire for Monitoring the

Age Diverse Workforce (QPSNordic)

Maslach Burnout inventory –

Depersonalisation Subscale

Generic Job Satisfaction Scale

Helsepersonell

Helsepersonell

Interaksjoner mellom pasienter, 

pårørende og personalet

Interpersonal conflict scale

Staff provision to resident scale

Family involvement scale

Sarit Burden interview

Pårørende

Pårørende



Intervensjonen – Bruke Berntsen på sykehjemmet

6 uker

• iPad på robot – Gruppeaktiviteter

• iPad på bordstativ – Individuelle aktiviteter og

videokommunikasjon med sine pårørende



Mimring sammen 
med pårørende

Videokommunikasjon

Aktiviteter med 
treningsvideoer

Musikk

Videoer fra 
kjente steder

Gruppeaktiviteter

Timeplan med dagens 
aktiviteter og avtaler

Informasjon om 
aktivitetstilbud ved 

sykehjemmet

Hva kan Berntsen brukes til?



Hvor er vi nå?

• Planlegger rekruttering

• Over 30 sykehjem i Helse 

Vest

• Venter på etisk godkjenning



www.sus.no/sesam  •  Følg oss på Facebook: WiseAgebySESAM

Adresse: Jan Johnsens gate 16, Postboks 8100, 4068 Stavanger  •  T: + 47 51 51 56 19  •  E-post: sesam@sus.no 


