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Høring - Demensplan 2020 høringssvar  
 
Det vises til høringsdokument Demensplan 2020, med høringsfrist 01.09.2015. 

 

Larvik kommune ved Virksomhet sykehjem har samlet høringsinnspill til planen fra 

kommunalsjefområde Helse og omsorg med følgende tilbakemeldinger:  

 

Etter å ha lest gjennom utkastet til planen, sitter man igjen med inntrykk av at det er gjort en 

omfattende og grundig jobb med denne planen. Hovedgrepene i Demensplan 2020 er gjenkjennbare 

og svært aktuelle. De er beskrevet på en faglig og gjennomarbeidet måte og speiler en hverdag 

mange kjenner seg igjen i. Hovedgrepene og tilhørende tiltak er derfor også forståelige og står i 

sammenheng til utfordringene vi ser i egen kommune og i samfunnsbildet generelt når fokuset settes 

på demens. Dette gjør planen troverdig og jordnær.  

 

Om det må prioriteres; vil anbefalingen være å gi kommunene gode verktøy for å implementere og 

gjennomføre tiltak for personer med demens og deres pårørende. Betydningen av involvering og 

deltakelse for personer med demens og deres pårørende, er i denne sammenheng det overordnede 

og essensielle, og godt beskrevet i planen. 

 

Om det skal løftes frem områder som er glemt eller lite vektlagt er det verd å kommentere at 

velferdsteknologi i liten grad er beskrevet som viktig satsningsområde i Demensplan 2020. Her er det 

en rivende utvikling og i demensomsorg, som i Helse og Omsorg i sin helhet, er det viktig å følge med 

i dette utviklingsbildet og sørge for å nyttiggjøre seg de uante mulighetene som ligger potensielt i 

velferdsteknologi. 

 

Det er i Demensplan 2020 heller ikke lagt inn et utdypende fokus på fysisk aktivitet og miljøarbeid i 

sykehjem, men beskrevet som nødvendig å sette fokus på å bedre innholdet i tjenestetilbudet i 

dagen sykehjem ved en personsentrert tilnærming. Dette kan med fordel utdypes og konkretiseres 

ytterligere.  

 



 

 
 

Det er videre fire områder som ønskes kommentert, da også med tanke på Larvik kommunes videre 

planarbeid i forhold til demens. 

 

Oppfølging etter diagnostikk 

Gode rutiner for kartlegging og diagnostikk, og spesielt oppfølging av pasienten og pårørende i 

etterkant av diagnostisering, er avgjørende og av stor forebyggende karakter. Dette beskrives veldig 

godt i planen og vil være avgjørende for type tjenestebehov og utvikling.  Både pårørendeoppfølging 

i form av kurs og samtalegrupper, og ikke minst tilbud til de som har fått konstatert en 

demenssykdom, er konkrete tiltak.  I høringsdokumentet er Brukerskole nevnt. Sammen med 

tilrettelagte dagaktivitetstilbud og avlastning for pårørende, er disse spesielt viktige 

satsningsområder i demensomsorg fremover. Stimuleringsmidler vil i denne sammenheng være 

avgjørende viktig og av stor betydning for å få iverksatt og gjennomført tiltak. 

 

 

Hjemmesykepleien 

De fleste personer som har en demenssykdom bor hjemme. Dermed også i tiden som følger etter å 

ha fått stilt diagnose. Hjemmesykepleien møter bruker og pårørende som er i en sårbar fase og 

trenger oppfølging. Det er behov for en styrking av kompetansen i hjemmesykepleien, og tiltak for å 

kunne møte utfordringene omkring hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. 

Vi mener det bør jobbes med tydelige føringer for hvordan hjemmesykepleien best kan ivareta 

denne gruppen.  

 

Kompetanse 

Fortsette å arbeide med fokus på kompetanseheving for alle ansatte. Tiltak for å øke interesse og 

kunnskap om demens i hjemmesykepleien spesielt. I høringsdokumentet nevnes spesielt ABC-

kursene. Disse støttes økonomisk via Kompetanseløftet. Noe som ser ut til å videreføres. Det er av 

stor betydning for å sikre videre kompetanseheving. 

 

Et demensvennlig samfunn 

Dette er blitt et begrep i seg selv og er en satsning som har en banebrytende effekt ved å rive ned 

tabuer og bygge opp kompetanse i befolkningen generelt. Her er det mange gode innspill presentert i 

planen og det kan bare understrekes betydningen av den samfunnsmessige verdiskapningen dette 

også kan bidra til.  
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