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Demensplan 2020 er i stor grad utarbeidet med utgangspunkt i brukererfaringer og vektlegger særlig 
hvordan informasjon og åpenhet, omsorg og inkludering kan bidra til et demensvennlig samfunn. Det 
fokuseres på etablering av helhetlige helsetjenester for personer og familier som rammes av demens. 
Dette er viktige problemstillinger og det skisseres en rekke forslag til tiltak som skal bidra til dette. 

Demensplan 2020 fremholder «fokus på hele samfunnet”, men er i stor grad avgrenset til ytelser gitt 
av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Spesialisthelsetjenesten, som har viktige oppgaver 
ved demensdiagnostikk og klinisk forskning, og universitetene og høyskolene med ansvar for 
utdanning og forskning, er knapt inkludert i planen. Spesialisthelsetjenesten og de kliniske 
forskningsmiljøene har best kompetanse på diagnostikk av demens og sykdommer som kan føre til 
demens. Disse miljøene er sammen med universitetene og høyskolene avgjørende for etablering og 
utvikling av gode forskningsmiljøer for utvikling av god forskning og kunnskapsbasert utdanning.

Manglende tydeliggjøring av nødvendigheten av god forskning og utdanning for styrking av 
demensomsorgen gir derfor Demensplan 2020 vesentlige svakheter.

Demensplanen har fokus på både økt kvalitet og tilgang på diagnostikk, samt forebyggende tiltak. 
Hovedfokuset for å oppnå dette synes imidlertid å være rettet mot organisatoriske forhold – og i liten 
grad mot bidrag fra forskning og utdanning. 

De kliniske og basale forskningsmiljøene ved helseforetakene og universitetene må i større grad 
inkluderes i planen for å fremme forskning relatert til diagnostikk og forebygging – med naturlig 
tilhørende årsaksfaktorer til sykdomsutvikling. Eksempelvis er Norges unike forsker-fortrinn knyttet 
til helseregistrene er ikke omtalt. En må anse at Norge har nærmest en internasjonal forpliktelse til å 
utnytte disse mulighetene og bidra til forskning og kompetansebygging inne demens-fagfeltet.
Forskning knyttet til behandling av selve demenstilstanden og eventuelt forebygging av denne er lite 
fokusert i planen og må tilsvarende fremheves som et viktig område i satsningen. 

Videre vil også styrking og stimulering av universiteter og høyskoler for større satsning på demens i 
både grunn- og videreutdanning av leger og annet helsepersonell være en sentral faktor i en 
langsiktig innsats for bedret demensomsorg.

Demensplan 2020 er en viktig satsning, men har vesentlige mangler ved lite fokus på forskning og 
utdanning. Planen kan styrkes i betydelig grad ved inkludere betydningen av god forskning og 
undervisning ved høyskoler og universiteter for utvikling av bedre demensomsorg for å nå målet om 
et «demensvennlig samfunn».


