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Innspill til høring - demensplan 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring utkast til ”Demensplan 2020”. Denne 
bygger på erfaringer med eksisterende demensplan og ny oppdatert kunnskap. I 
departementets introduksjon til høringsutkast blir det pekt på at utkastet til revidert plan er et 
resultat av et tett samarbeid med mennesker som selv har demens og deres nærmeste.  Et 
sentralt virkemiddel for å sikre faglige så vel som personlige erfaringer med demens og 
eksisterende tjenestetilbud, har vært å arrangere dialogmøter over hele landet for personer 
med demens, deres pårørende, frivillige og ansatte i tjenestene. Departementet foreslår å 
vektlegge fem strategiske hovedområder i den nye planen:

 Forebygging

 Diagnose til rett tid og oppfølging av diagnose

 Aktivitet, mestring og avlastning

 Pasientforløp – systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud

 Involvering og deltakelse

Det psykologiske fakultet har generelt en positiv vurdering av forslaget til en revidert 
demensplan, og vil i punktene under kommentere/bemerke følgende:

1. Med det foreliggende utkast til demensplan ser vi et styrket fokus på 
brukerperspektivet i forhold til en gruppe pasienter som tradisjonelt har vært oppfattet 
i lys av deres kognitive svikt og manglende samtykkekompetanse. Både i klinikk og 
forskning har dette vært utfordrende. Pasienter med demens er ikke en ensartet 
gruppe, og vil ha varierende forutsetninger for å kunne delta aktivt i 
sykdomsprosessen og planer for egen velferd. Et tydeligere fokus på 
brukerperspektivet vil ideelt virke forsterkende på både holdninger til personer med 
demens og til en mer nyansert tilnærming til tiltak og tjenester som kan bidra til bedre 
livskvalitet hos både pasienter og deres pårørende. Høringsdokumentets kortversjon 
er også et eksplisitt uttrykk for at man ønsker å snakke med pasient og pårørende.

2. Det som synes å være mindre vektlagt i den reviderte planen er psykisk helse hos 
pasienter med demens og deres pårørende. Nevropsykiatriske symptomer som del 
av demensutviklingen forekommer hyppig, i tillegg til affektive symptomer som angst 
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og depresjon som en følge av sykdomsprosessen. Samlet bidrar dette til økt 
belastning for dem som er rammet og deres pårørende. Tilsvarende er det 
indikasjoner på at disse symptomene, sammen med søvnvansker som insomni, kan 
være tidlige tegn på demensutvikling hos personer med mild kognitiv svikt.  Dette er 
viktig å vektlegge i forhold til punktet om diagnose til rett tid og oppfølging av 
diagnose. Et annet moment er at behovet for forskning rettet mot tidlig diagnose og 
relevante tiltak må ha et tydeligere fokus på tiltak for å bedre psykisk helse. 
Kunnskap om affektive symptomer ved demens er av særlig betydning for å kunne 
tilby tiltak som kan dempe effekter av demenssykdommen. Nyere internasjonale 
studier underbygger at evidensbasert psykologisk behandling av angst, depresjon og 
insomni har et klart potensial for personer med demens.  Dette gjelder særlig når 
pårørende eller helsepersonell med hyppig og nær kontakt med pasienten inkluderes 
som aktive medhjelpere i behandlingen. Det psykologiske fakultet vil derfor mene at 
den nye demensplanen bør ha et tydeligere fokus på psykisk helse hos demente og 
deres pårørende og peke på behovet for studier og klinisk utprøving av behandlings-
og tiltaksmodeller som kan bidra til økt livskvalitet hos pasienter og deres nærmeste. 
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