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Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 26.08.2015  

Vedtak: 

1. Askøy kommune slutter seg til demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn» 

med kommentarer på følgende områder: 

- Regjeringens prioritering mellom de ulike strategier og tiltak støttes 

- Mer konkrete tiltak for personer med tilleggsdiagnoser og virkemidler 

  kommunen kan benytte for få måloppnåelse savnes. 

- Det er overføringsverdi fra satsingsområder og arbeid innen kreftomsorg til 

demensomsorg. 

2. Høringsuttalelsen sendes innen fristen 1. september 2015. 

 

Behandling: 
 
Leder Lill-Harriet Andreassens (KrF) foreslo rådmannens innstilling: 

1. Askøy kommune slutter seg til demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn» 

med kommentarer på følgende områder: 

- Regjeringens prioritering mellom de ulike strategier og tiltak støttes 

- Mer konkrete tiltak for personer med tilleggsdiagnoser og virkemidler 

  kommunen kan benytte for få måloppnåelse savnes. 

- Det er overføringsverdi fra satsingsområder og arbeid innen kreftomsorg til 

demensomsorg. 

2. Høringsuttalelsen sendes innen fristen 1. september 2015. 

 

Avstemming: 

Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:   Enstemmig. 
 



 

Møtebehandling i Eldrerådet - 24.08.2015  

Innstilling/vedtak: 

3. Askøy kommune slutter seg til demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn» med 

kommentarer på følgende områder: 

- Regjeringens prioritering mellom de ulike strategier og tiltak støttes 

- Mer konkrete tiltak for personer med tilleggsdiagnoser og virkemidler 

  kommunen kan benytte for få måloppnåelse savnes. 

- Det er overføringsverdi fra satsingsområder og arbeid innen kreftomsorg til 

demensomsorg. 

4. Høringsuttalelsen sendes innen fristen 1. september 2015. 

Behandling: 
Leder Øystein Holmelid foreslo: 
 
1. Askøy kommune slutter seg til demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn» med 

kommentarer på følgende områder: 

- Regjeringens prioritering mellom de ulike strategier og tiltak støttes 

- Mer konkrete tiltak for personer med tilleggsdiagnoser og virkemidler 

  kommunen kan benytte for få måloppnåelse savnes. 

- Det er overføringsverdi fra satsingsområder og arbeid innen kreftomsorg til 

demensomsorg. 

2. Høringsuttalelsen sendes innen fristen 1. september 2015. 

 

Avstemming:       Enstemmig. 

 
 
 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

5. Askøy kommune slutter seg til demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn» 

med kommentarer på følgende områder: 

- Regjeringens prioritering mellom de ulike strategier og tiltak støttes 

- Mer konkrete tiltak for personer med tilleggsdiagnoser og virkemidler 

  kommunen kan benytte for få måloppnåelse savnes. 

- Det er overføringsverdi fra satsingsområder og arbeid innen kreftomsorg til 

demensomsorg. 

6. Høringsuttalelsen sendes innen fristen 1. september 2015. 

 

 
 
 
 



SAMMENDRAG 

Askøy kommune opplever at demensplanen påpeker hovedutfordringer som samstemmer med 

de erfaringer vi har omkring utfordringer personer med demens og deres pårørende har i vår 

kommune.  Regjeringens forslag til strategier og tiltak i planen for å møte disse utfordringene 

svarer også godt til de erfaringer vi har om deres behov.   

Det planen ikke sier så mye om er hvordan vi skal tilrettelegge for tjenester til de grupper som 

har tilleggsdiagnoser som utviklingshemming, rus og rus/psykiatri. Dette er voksende grupper 

pasienter hvor kommunen har store utfordringer for å imøtekomme med gode tjenester når de 

også rammes av demens.  

Tiltakene regjeringen foreslår i demensplanen er i tråd med kommunens arbeid og tenkning 

innenfor feltet. Det planen er mindre konkret på, er hvilke virkemidler kommunen kan benytte 

for å kunne bidra til en helhetlig demensomsorg.  

 
 

Avgjøres av: UOL 

 

Behandles i følgende utvalg: UOL 

 

Videre saksgang: ingen 

 
 
Saksopplysninger: 
Høringsdokumentet for demensplan 2020» Et mer demensvennlig samfunn» er regjeringens 

forslag til tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med 

demens og deres pårørende. Høringsdokumentet er basert på innspill fra personer med demens, 

pårørende, frivillige, fagfolk og forskere.  

Dokumentet forteller oss om  
- Utfordringer i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende, 

- Forslag til hvordan utfordringene kan løses(strategier og tiltak), 

- Hvordan vi kan fortelle hva vi synes om forslagene til strategier og tiltak. 

Regjeringen ønsker en høring blant folk om hva de mener om planen.  

Veksten i antall demente tiltar og økningen i perioden fram mot 2040 er stor. Andelen av 

demente som bor i egne hjem vil også øke. Samfunnet må derfor til rette legge for denne 

gruppen og for deres pårørende slik at de ivaretas på en god måte. Muligheten for å være 

selvhjulpne lengst mulig bidrar til økt opplevelse av mestring og verdighet. Askøy kommune 

ønsker herved å komme med tilbakemeldinger på regjerings høringsdokument Demensplan 

2020.  
 
 

Vurdering: 

 

 

Askøy kommune opplever at demensplanen påpeker hovedutfordringer som samstemmer med 

de erfaringer vi har omkring utfordringer personer med demens og deres pårørende har i vår 

kommune.  Regjeringens forslag til strategier og tiltak i planen for å møte disse utfordringene 

svarer også godt til de erfaringer vi har om deres behov.   



Det planen ikke sier så mye om er hvordan vi skal tilrettelegge for tjenester til de grupper som 

har tilleggsdiagnoser som utviklingshemming, rus og rus/psykiatri. Dette er voksende grupper 

pasienter hvor kommunen har store utfordringer for å imøtekomme med gode tjenester, når de 

også rammes av demens.  

Tiltakene regjeringen foreslår i demensplanen er i tråd med kommunens arbeid og tenkning 

innenfor feltet. Det planen er mindre konkret på, er hvilke virkemidler kommunen kan benytte 

for å kunne bidra til en helhetlig demensomsorg.  

  

Det å bli rammet av demens er en alvorlig og livstruende sykdom som er progredierende og 

påvirker hele livssituasjonen både for den som er syk og deres pårørende. Regjeringen forslår i 

demensplanen fem strategiske grep: forebygging, diagnose til rett tid og tett oppfølgning etter 

diagnose, aktivitet, mestring og avlastning, pasientforløp med systematisk oppfølgning og 

tilpassede tjenestetilbud, samt involvering og deltakelse.  

Vi mener alle disse strategiene er viktige og slik de står opplistet bør de også prioriteres. De 

foreslåtte tiltak synes vi sikrer pasienter og pårørende gode, fleksible og tilpassede tjenester.  

 

Det er viktig at kommunene har fokus på demensomsorg og at det er politisk og administrativ 

vilje til å være med å bidra til at vi får et demensvennlig samfunn. Det vi kan bidra med for å nå 

målene som skisseres i planen er å videreføre tilbudene vi allerede har etablert og ha fokus på 

hvordan vi kan videre utvikle tilbudene til å bli i tråd med føringene i planen.  

For å imøtekomme målene og tiltakene i planen, bør kommunene jobbe systematisk med å 

etablere ulike tiltak i hele pasientforløpet, bedre informasjonsflyten og øke kompetansen blant 

innbyggere og helsepersonell. I dette ligger det at det vil være behov for å ha et tett samarbeid 

tverrfaglig og tverretatlig, samt ut mot det private markedet, herunder arbeidsmarked og 

frivillige lag/organisasjoner.   

Nasjonal satsning innenfor kreftomsorg med ulike tiltak som for eksempel etablering av 

kreftkoordinatorer i den enkelte kommune, og egne prosjekter om dette i Askøy kommune har 

gitt gode resultater. Vi tenker at samme type tiltak og metodisk tilnærming kan overføres til 

demensomsorgen. Tidlig intervensjon, økt kunnskap og styrket samhandling bidrar til gode 

pasientforløp. 

    

 

 
 
Folkehelseperspektiv: 
Ved å implementere strategier, mål og tiltak som demensplan 2020 foreslår vil bidra til et godt 
folkehelsearbeid og vi vil skape et samfunn som i stor grad fremmer helse gjennom å legge vekt 
på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleppestø, 22/7-15 
 
 
 
Odd Magne Utkilen Anne Kjersti Drange 
Rådmann Fagsjef 



 
 
 
Rett utskrift 27.08.15 
 
Kristin Ådlandsvik 


