
 

 

Corinna Vossius 
 
Som et tiltak i Demensplan 2015 «Den gode dagen» har 
Helsedirektoratet iverksatt et 3-årig program for bedret 
kunnskap om demenssykdom og samfunnsøkonomi. 
Prosjektperioden varer fra 2011 til 2014. 
Programmet skal belyse følgende spørsmål: 
 

i) Dagens ressursbruk/kostnader 
Gjennom en kartlegging av dagens 
tjenesteproduksjon i et representativt 
befolkningsutvalg anslås samlede 
samfunnsøkonomiske kostnader ved  
demenssykdom i Norge.  

ii) Fremtidig ressursbruk/kostnader 
Basert på forventet økning i antall personer med 
demens estimeres forventet ressursbehov knyttet til 
demenssykdom frem mot 2040. 

iii) Effekt og nytte av dagens tjenestetilbud 
Effekt og nytte av kommunale tjenester til personer 
med demens basert på observasjonsbasert 
datasamling der forskjellige typer tjenestetilbud er 
prediktorer for forløp av symptomer og forbruk av 
tjenester. 

iv) Samfunnsøkonomiske analyser av mulige  
fremtidige tjenestetilbud 
Effekt av demensteam, pårørendearbeid og  
dagtilbud basert på observasjonsbasert datasamling 
der forskjellige typer tjenestetilbud er prediktorer  
for forløp av symptomer og forbruk av tjenester. 

 
For å kartlegge sykdomsforløp og dagens ressursbruk 
gjennomføres det flere delstudier med forskjellige 
pasientgrupper: Yngre personer med demens som følges av  
hukommelsesklinikker, hjemmeboende personer som  
mottar kommunale tjenester, sykehjemsbeboere og en  
gruppe med friske personer som en kontrollgruppe.  

Totalt vil cirka 2800 personer inkluderes. Prosjektleder er 
 Geir Selbæk ved Alderspsykiatrisk forskningssenter  
Sykehuset Innlandet. Ved siden av SESAM ved u.t. er 
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 videre samarbeidspartnere Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning 
(HØKH), Ahus ved Hilde Lurås, Avdeling for helseøkonomi og ledelse (HELED) ved 
Universitetet i Oslo ved Terje P. Hagen og Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og 
Helse (NKAH) ved Knut Engedal. 
Undertegnende vil ha hovedfokus på behovet for helsetjenester hos personer med demens. 
Vi vil analysere hvordan det individuelle sykdomsforløpet og organisasjonen av 
helsevesenet i enkelte kommuner påvirker dette behovet. 
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 Ved spørsmål, ta kontakt med Corinna Vossius, e-mail: c.vossius@hotmail.com 
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