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Høring på utkast til Demensplan 2020

Vi viser til høringsnotat av 18.06.2015. Høring på utkast til Demensplan 2020. Høringsfrist
01.09.15. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjennomgått utkastet.

Utkastet til Demensplan 2020 har en helhetlig, brukerorientert og god tilnærming til utvikling
av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Flere steder tar dokumentet
for seg oppfølgingen etter at demensdiagnosen er stilt. Betydningen av en tett, god og
tilrettelagt oppfølging for personer med demens understrekkes. For at de skal ha et så godt og
aktivt liv som de har forutsetning for å ha.

Tiltakene i planen er i hovedsak avgrenset til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og
det understrekes i rapporten viktigheten av god kompetanse i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene, og at samhandlingen med spesialisthelsetjenesten må styrkes.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil påpeke at også NAV kan være en viktig samarbeidspart i
arbeidet med tilrettelegging for den enkelte, og også som bidragsyter til et mer demensvennlig
samfunn som beskrives i dokumentet.

Eksempelvis vil Hjelpemiddelsentralene kunne være en aktuell samarbeidspart for
kommunene og Husbanken i planlegging av boliger og Omsorgsinstitusjoner, både for boareal
og uteområder. Hjelpemiddelsentralenes kompetanse kan blant annet bidra til at
boligene/institusjonene blir planlagt og tilrettelagt slik at færre brukere får behov for
individuell tilrettelegging. Samtidig vil hjelpemiddelsentralene også være en aktuell
samarbeidspart ved behov for individuell tilrettelegging.

Noen får en demensdiagnose allerede i yrkesaktiv alder. Selv om arbeid er nevnt enkelte
steder i rapporten, savner vi en noe bredere omtale av dette, herunder muligheter for
arbeidsrettede tiltak på arbeidsplassen som kan være aktuelt, særlig tidlig i

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET
Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Besøksadresse: Økernveien 94 // 0579 Oslo
Tel: 21071000 // Faks:

www.nav.no //



l
l

sykdomsutviklingen. NAV kan bidra med oppfølging fra Arbeidslivssentrene og NAV
kontorene. NAVs hjelpemiddelsentraler, NAV Arbeidsrådgivning og NAV Kompetansesenter
for tilrettelegging vil også kunne være sentrale aktører her.

Planen legger vekt på å bygge opp kompetanse. I denne kompetanseoppbyggingen bør også
NAV trekkes inn.

Vi ser av rapporten at Helsedirektoratet har startet opp et arbeid med å utforme nasjonale
faglige retningslinjer om demens, to delprosjekter. Arbeids- og velferdsdirektoratet ser at
representanter for NAV med kompetanse på hjelpemiddelorrirådet og på tilrettelegging vil
kunne være nyttige bidragsytere i dette arbeidet, spesielt i forhold til delprosjektet om
oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Med vennlig hilsen
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