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Høring - Demensplan 2020 

Vi viser til brev av 18. juni 2015 der Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut Demensplan 2020 

på høring. 

 

Demenssykdommer er en av de største helseutfordringene vi står overfor i årene som kommer.  

Forekomsten av demenssykdommer er knyttet til alder og vil øke dramatisk i årene som kommer på 

grunn av økende folketall og høyere gjennomsnittsalder. Det finnes ingen kurerende behandling for 

demens og omsorgsutfordringene knyttet til demens er store. Det er manglende kunnskap om 

risikofaktorer som fører til utvikling av demens. Det er manglende kunnskap om hvor mange som 

lider av demens og lite kunnskap om effekten av helsefremmende tiltak. Det er derfor behov for en 

økt forskningsinnsats for de store problemstillingene demenssykdommene stiller oss overfor. 

 

Styrket forskning på demens er et av tiltakene som foreslås innledningsvis (kap.1 s 4) i Demensplan 

2020, men blir ikke fulgt opp under strategier og tiltak (kap. 5). Planen bør peke på felt der forskning 

er særlig viktig, og der Norge har et fortrinn gjennom sterke miljøer og god tilgang på 

populasjonsdata. Det bør skisseres hvordan forskning kan koordineres og det bør settes opp en 

målsetning for ressursinnsats knyttet til denne forskningen. Ved å styrke demensforskningen 

gjennom nasjonale programmer vil norske forskere også kunne bidra sterkere internasjonalt, f.eks. i 

det felleseuropeiske programmet for Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer (EU Joint 

Programme -Nevrodegenerative Disease Research, JPND) 
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