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Høringssvar - Demensplan 2020  
I Asker kommune leser vi høringsutkastet til Demensplan 2020 med interesse, og ser at 

hovedfokuset handler om tiltak for å kunne bo hjemme, i eget hjem. Dette er i tråd med de 

planer vi har for helse og omsorgstjenestene og tjenestene til personer med demens spesielt. 

Det er fokus på flerfaglig samarbeid med andre deler av tjenestene, i tillegg til en 

understreking av at personen med demens er en del av samfunnet. 

 

 

1.Hva mener dere om hovedgrepene og tiltakene i utkastet til Demensplan 2020 

Vi støtter hovedgrepene i planen, og spesielt fokuset på den demente personen som 

hjemmeboende. Planen omfatter både den syke selv og de pårørende med mange tiltak i 

perioden som hjemmeboende fra diagnose til behov for  helsetjenester oppstår.  

I planen innføres begrepet primærhelseteam i tråd med primærhelsemeldingen, mens begrepet 

Demensteam ikke blir benyttet i planene. Demensteam er innarbeidet i befolkningen og skaper 

en trygghet og forutsigbarhet. Vi mener det er viktig at dette videreføres, og at det positive 

arbeidet som ligger i Demensteam og videreutvikling av disse er en del av de videre planer. 

Planen utfordrer kommunene i å tenke flerfaglig. Vi ønsker å understreke betydningen av å 

ivareta fagligheten og betydningen av helsefaglig kompetanse i demensomsorgen, dvs 

kompetanse ift demens og psykisk helse. 

 

Forbygging 

Formuleringen «det som er bra for hjertet er bra for hjernen» viser til at de samme 

forebyggende tiltakene som er av betydning for personer med demens, er almenngyldig. I 

denne sammenheng har personen med demens effekt av generelle forebyggende tiltak som 

gjelder for andre målgrupper.   

 

Diagnose 

Viktig å videreføre fokus på betydningen av utredning og det å stille diagnose for å sikre 

adekvate tiltak. Det har stor betydning at det i planen vektlegges betydningen av å utvikle og 

prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter diagnose. I dagens tjenester oppstår det ofte 

et tomrom i perioden fra man får stilt en diagnose og frem til man har behov for helsetjenester 

i form av hjemmesykepleie og heldøgnsomsorg der tjenestene er mer etablert. 

 

Vi støtter betydningen av læringsnettverk for helhetlige pasientforløp. Det er viktig at dette 

også blir et fokus i kommunens arbeid med den nye primærhelsemeldingen.  
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Aktivitet, mestring og avlastning 

Vi støtter de tiltakene som er skissert i planen, spesielt bør kommunene bli flinkere til å lage 

demensvennlige samfunn som et lavterskel tiltak. 

 

Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud 

Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud bør etableres.  

Generelt anbefaler vi at tiltakene bør være mer forpliktende. 

 

Tiltak som omhandler kompetanse bør samles og løftes frem i et eget kapittel. 

Kompetansetiltakene bør være mer nyansert og gi rom for flere alternativer. Kompetansetiltak 

på flere nivåer bør beskrives mer tydelig. 

 

Involvering og deltakelse 

Vi støtter fokuset på endret brukerrolle (aktiv brukerrolle), og mener dette er spesielt viktig for 

personer med demens 

 

 

2. Møter tiltakene behovene til personer med Demens og deres pårørende? 

Planen er i tråd med de planer vi har, og vil dekke det vi ser av behov. 

 

 

3. Er det noen problemer eller behov som er glemt? 

Demensvennlig samfunn kunne vært beskrevet med tiltak for å sikre at kommunen innfører 

dette. 

Planen fanger opp det vi anser som viktig. 

 

 

4. Hvordan ville du prioritert mellom de ulike hovedgrepene og tiltakene? 

Vi anbefaler å prioritere utvikling og implementering av nasjonal faglig retningslinje om 

demens. 

Forskning ute i primærhelsetjenesten bør prioriteres.  

 

 

5. Hva kan du eller din organisasjon bidra med for å nå målene som skisseres? 

Vi ønsker å stille oss til disposisjon som en arena for forskning. Vi har en godt etablert FOU-

enhet i helse og omsorg Asker kommune. I tillegg har vi god erfaring med praksisnær 

forskning i samarbeid med forskningsinstitusjoner. 

Det er viktig at kommunene har egne planer for demensomsorgen som sikrer implementering 

av mål i Demensplan 2020. 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

Vigdis Vagle 
Virksomhetsleder 
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