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Høringssvar utkast til Demensplan 2020 fra Sandnes kommune  

 
Med forbehold om utvalg for helse- og sosialtjenester godkjenning oversendes Sandnes kommunes 

høringssvar. Utvalget behandler høringen 02.09.2015, og vedtaket vil bli ettersendt.  

 

Høringsuttalelse fra Sandnes kommune: 

  

Kommunen har følgende kommentarer til utkast til Demensplan 2020: 

 

Forebygging 

Det er viktig at kommunen har fokus på folkehelse og forebyggende tiltak for befolkningen 

generelt. Arbeid med forebyggende tiltak som gjelder spesielt for demente slik som planen nevner 

ift fallforebygging vil være vanskelig å følge opp. Her vil det være hensiktsmessig å ha et generelt 

fokus på og tilbud til eldre og utsatte grupper med økt fare for fall. 

 

Diagnostisering 

Kommunen ser positivt på satsing på modellprogram for oppfølging etter diagnose. Pr i dag 

mangler et system for oppfølging etter diagnostisering. 

 

Aktivitet, mestring og avlastning 

Dersom det skal bli en lovfestet rett til aktivitet, mestring og avlastning må det være finansiert 

gjennom økte rammetilskudd, eller med øremerkede midler utover de eksisterende 

tilskuddsordningene. Det må gis tilskudd til personell – både ift planlegging og drift. Uten slikt 

tilskudd vil det ikke være mulig for kommunene å sikre at alle hjemmeboende med demens som 

ønsker det skal få et aktivitetstilbud. 

Fleksible avlastningsordninger vil kreve økte ressurser og organisatoriske endringer. 

Den nasjonale satsingen på frivillig arbeid er positiv. Kommunen ser fram til at det kommer 

konkrete nasjonale strategier og tiltaksplan for slikt samarbeid. 

 

Pasientforløp 

Sandnes kommune støtter innføring av et nasjonalt opplæringsprogram for ulike samfunnssektorer, 

og informasjonskampanje om demens. Dette kan være viktige bidrag på vei mot et demensvennlig 

samfunn. 

http://www.sandnes.kommune.no/


 2 

Planen har fokus på å utvikle modeller for organisering av hjemmetjenestene for å teste ut best 

mulig måte yte tjenester på. Dette anses som et positivt tiltak i forbedring av tjenestene til personer 

med demens. 

Målet er at sykehjem skal være mest mulig tilpasset mennesker med demens, men kommunen ser at 

det kan være vanskelig å tilpasse til hver enkelt. Planen legger opp til at boenhetene skal ha direkte 

tilgang til tilrettelagt uteareal. I en by med knappe arealer vil det være utfordrende å legge alle 

beboerrom på bakkeplan med direkte atkomst til uteområder. En vil måtte bygge i høyden og ha 

utearealer både på bakkeplan og som balkonger. 

 

Involvering og deltakelse 

Kvalitetsindikatorer og utvikling av en nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse vil kunne bidra 

til bedre evaluering av tjenestene og videre oppfølging og utvikling av tilbudene. 

 

Økonomiske konsekvenser - Finansiering 

Kommunen har sett at det er positivt med de tilskuddsordningene som gjelder pr i dag. 

Tilskuddsordningene gir mulighet for utvikling og forbedring av tjenestene. 

Kompetanseløftet er et positivt stimuleringstilskudd. Det blir viktig med en videre satsing på 

kompetanse innenfor fagfeltet spesielt og helse- og omsorgstjenesten generelt.  

Dersom foreslåtte tiltak om dagaktivitetstilbud skal kunne gjennomføres må kommunene få tilført 

øremerkede midler. I en presset kommuneøkonomi vil det ikke være rom for å i igangsette nye 

tjenester dersom de forutsettes finansiert av frie inntekter. 

Tiltakene i Demensplan 2020 forutsettes gjennomført innen gjeldende rammer. Dersom kommunen 

skal kunne bygge opp et solid tilbud til personer med demens vil dette kreve økonomiske ressurser. 

 

Forslag til VEDTAK: 

 

Utvalg for helse- og sosialtjenester gir sin tilslutning til den framlagte høringsuttalelsen. 

 

 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Signe Elin Eide 

Joachimsen 

 rådgiver 

  

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

         

 

 

 

         

 


