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Jeg deltok på dialogmøte og er derfor bedt om uttalelse. Uttalelsen er utarbeidet i samarbeid med 
demensteam i Øyer kommune. 
Vi er enige i høringssvaret fra norsk geriatrisk forening. I tillegg synes vi at tjenester som er bygget opp i 
kommunene i forbindelse med demensplan 2015 ikke kommer fram. Vi tenker da spesielt på erfaringer 
og kompetanse som er bygget opp gjennom arbeidet i demensteam. Det er merkelig at demensteam 
overhodet ikke er nevnt i planen. Det vil være naturlig å bygge opp videre tiltak og oppfølging , med 
utgangspunkt i denne kompetansen. Vi henviser ril rapporten «Demensteam –godt i gang, fortsatt i 
utvikling.(2015, Mona Michelet for Aldring og helse.) Vi tenker spesielt på side 38 og 39. Vi er klar over at 
ikke alle har samme modell og ser at utprøving av modeller er viktig, men det bør bygges videre på det 
som fungerer i dag. 
Vi opplevde demensplan 2015 mer konkret mot tilbudet til den enkelte bruker. 
 
Til kortversjonen: Hva er demens? 
Vi mener det kunne vært bedre å nevne glemskhet/hukommelsessvikt som symptom. Dette er noe folk 
er vandt til og forbinder med demens. 
 
Forebygging: 
Det står ingenting om sekundærforebygging i tiltaksplanen. Primærforebygging for befolkningsgrupper 
er ikke det eneste viktige i forhold til demens. Årsaksfaktorer er ikke kartlagt i forhold til demens. 
Forebygging for å opprettholde livskvaliteten hos personer med demens burde vært med. Det blir lite 
konkret. Eksempel: «Det skal utvikles veiledningsmateriell for forebyggende hjemmebesøk» Hvem skal 
gjøre dette og når? Hvem skal dekke utgiftene ved besøket?  
Dette går igjen i hele planen.  
 
Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose: 
Dette er fortsatt et viktig satsningsområde for demensteamene. Vi er avhengig av samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten i tillegg til primærlegene. De som utfører utredning og oppfølging av pasientene 
trenger tid til å gjøre dette. Det er en stor mangel på avsatt tid i dag. En øremerket økonomisk løsning for 
dette ,savnes i planen. Håper dette kan komme i en handlingsplan. 
 
Aktivitet, mestring og avlastning: 
Det er gode tiltak, men her savnes også en økonomisk strategi for gjennomføring. Pårørendeskolene har 
dette. Dagtilbudene har et problem i forhold til at 1/3 av kostnadene dekkes. Økning i kommunenes frie 
midler er ofte ikke reell, da utgifter også  økes. Pengene  kommer i alle fall ikke til dagtilbudene. Det er i 
alle fall vår erfaring. Styrking av samarbeidet med frivillig sektor er en god ting som vi gjerne fortsetter 
med. 
 
Pasientforløp: 
Målet er ikke vanskelig å være enige i! 
Tiltakene er også greie, men ugjennomførlige dersom ikke det tilføres økonomiske ressurser til 
personaltid! 
Opplæring av personale tar tid og koster penger, da, andre må bistå pasientene i opplæringstiden. Dette 
gjelder også de miljøterapeutiske metoder og organisasjonsutvikling. Vi opplever som fagpersoner å 



være presset på tid allerede. En minstenorm for bemanning på de forskjellige boformer mangler i 
planen. Her er ingenting konkretisert. Dette er en stor mangel!!! 
Personer med minoritetsbakgrunn og samisk befolkning er nevnt. 
Mindre grupper som unge demente og frontallappsdemens og alle med adferdsutfordringer er ikke 
nevnt. Dette er grupper med store og individuelle  behov. 
 
Involvering og deltakelse: 
Vi opplever brukerinvolvering i selve kartleggingen/utredningen, der vi samtidig snakker om tjenester de 
har behov for. I tillegg til tiltakene som står, mener vi det er viktig at en brukerinvolvering i forhold til 
tilbud og oppfølging starter ved første kontakt med demensteam. Pasient og pårørende skal da ha 
personer som følger opp videre i forløpet. 
 
Til slutt: Vi synes Husbankens finansierings tilskudd til tilrettelagte boliger, sykehjem og dagtilbud er bra. 
Her i kommunen har vi en stor utbygging nå. Det det imidlertid skorter på er penger til driften etter 
utbygging. Vi skal ikke uttale oss om de lokale  politikernes prioriteringer. Men noe mer føringer i forhold 
til bemanning og øremerking hadde gjort det lettere å få tilstrekkelig midler til drift. 
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