
Innspill til høringsdokument Demensplan 2020 

Fra Utviklingssenter for sykehjem  

og hjemmetjenester i Telemark (USHT)  

 

I forbindelse med forarbeidet til Demensplan 2020 arrangerte USHT Telemark et dialogmøte i eget 

fylke, hvor det interkommunale demensnettverket i Telemark deltok sammen med pårørende til 

personer med demens. Oppsummeringen ble formidlet til helsedirektoratet.  

Høringsdokumentet er drøftet i demensnettverket 26.08.2015 og vi har satt ned noen punkter som 

innspill til planen. 

 

Generelt inntrykk  

Vi opplever at hovedgrepene i planen møter behovene til personer med demens og deres pårørende. 

Det er vanskelig å si at noe bør prioriteres foran noe annet fordi hovedgrepene representerer tiltak i 

ulike faser av sykdommen og i ulike situasjoner.  

Vi ønsker likevel å kommentere at det ser ut til å være lagt stor vekt på det forebyggende aspektet i 

planen og likedan hvordan pasientens ressurser både i arbeidsliv og i eget liv for øvrig skal ivaretas.  

Det er i utgangspunktet en positiv utvikling og vårt fagmiljø opplever at pasienter kan ha evnen til å 

ta avgjørelser i spørsmål som gjelder dagliglivets aktiviteter ganske langt ut i sykdommen.  

 

Under punkt 3.1 omtales det demensvennlige samfunn  

Her ønsker vi å påpeke at å fungere i arbeidslivet ganske raskt kan bli vanskelig, at det kan bli 

krevende for arbeidsgivere å legge til rette for en person med demens og at det gjelder i svært 

mange typer arbeid. Å oppleve mestring er likevel viktig og det kan være en god ide å legge mer vekt 

på å utvikle dagaktivitetstilbudet for eksempel, hvor man tar utgangspunkt i pasientens 

arbeidslivserfaringer og legger til rette for meningsfulle arbeidsoppgaver.  

 

 

5.1 Forebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen.  

Avsnittet som starter med «Befolkningen helse skapes ikke først og fremst i helse- og 

omsorgstjenesten « avsluttes med «Det er dokumentert at samfunnsmessige og miljømessige 

forhold som utdanning og oppvekst, arbeid, boligforhold, økonomisk trygghet, sosial aktivitet og 

støtte, samt nærmiljø har betydning for befolkningens helse generelt og utvikling av NCD- 

sykdommer og demens spesielt»  

Det kan oppfattes som om de forhold som nevnes er enda viktigere for å forebygge demens enn ved 

NCD sykdommer. Her er vi usikre på det vi som mangler kunnskap, eller om det er meningen å 

presisere at demens også kan forebygges på linje med NCD sykdommer – slik det går frem av 

overskriften.  

I tillegg er det nok en generell oppfatning i vårt fagmiljø at noen typer demens kan forbygges, mens 

studier som støtter at også Alzheimer kan forebygges er mindre kjent.  

Dersom dette er anerkjent forskning mener vi det bør utdypes enda mer i planen og legges større 

vekt på i folkehelse - og folkeopplysningsarbeidet.  

 

 

 



5.2 Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose  

 

Fastlegen er svært sentral i den norske modellen for diagnostikk og utredning av demens. Vi mener 

det er lagt for lite vekt på behovet for å øke fastlegens kompetanse på dette området.  

Det gjelder både kunnskap om demens generelt men kanskje særlig kunnskap om hvor stor 

betydning det har for pasient, pårørende og hjelpeapparatet å få stilt en diagnose.  

 

 

5.3 Aktivitet, mestring og avlastning 

 

Øverst på side 31 – «Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven 

som fastsetter plikt for kommunen til å tilby et dagaktivitetstilbud ..»  

Det bør presiseres at det skal være et tilrettelagt tilbud.  

Også institusjonsbeboere har behov for og nytte av tilrettelagte aktiviteter på dagtid. Det kommer 

ikke frem under punkt 5.3. I dialogmøter med pårørende forteller de at det er viktig for dem å vite at 

personen med demens har dager med innhold som gir positive opplevelser, og som bidrar til å 

opprettholde den kognitive funksjonen så lenge som mulig.   

 

5.4 Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenester  

Vi savner et tiltak som handler direkte om å beskrive pasientforløpet fra mistanken om demens 

oppstår.  

 

5.5 Involvering og deltakelse  

Modeller for brukerinvolvering.  

Erfaringsmessig har mange personer med demens problemer med å vurdere konsekvensene av sine 

valg og kan gjerne overvurdere sin mestringsevne. Dersom vi skal lykkes med brukerinvolvering på 

dette nivået er det helt avgjørende at tjenestene vi tilbyr er fleksible og KAN imøtekomme pasient og 

pårørendes ønsker på en god og forsvarlig måte.  

 

 

 

 

 

På vegne av USHT Telemark og det interkommunale demensnettverket 

Heidi Johnsen, Anne-Marie B. Karlsen,  Marit Skraastad og Vigdis Aaltvedt  


