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Høring Demensplan 2020 

 

 

Vi har med stor glede mottatt Demensplan 2020 til høring. 

 

Dette er sjeldent grundig og gjennomtenkt utredning, med fokus på den kanskje største 

helsepolitiske utfordring i vårt århundre. 

Vi vedlegger punktvis noen områder hvor demensplanen kan utdypes eller styrkes. Her vil vi 

begrense oss til å peke på 4 sentrale områder: 

 Frivillig innsats i alle ledd av demensomsorgen 

Dersom vi vil bedre og sikre situasjonen for pasienter med demens og deres pårørende, nå og i 

fremtiden, er frivillig innsats en hovedløsning.  

 

En viktig nøkkel for å øke kvaliteten på samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor og 

tilrettelegge for et bedre tilbud, er å øke kompetansen om frivillighetskoordinering i 

demensomsorgen. 

 

Organisering av den frivillige innsatsen på demensfeltet er spesielt viktig – både for personen med 

demens og den frivillige. Det trengs kompetente frivillighetskoordinatorer som kan organisere 

arbeidet. De frivillige trenger tilgang til kunnskap om demens og veiledning. Det trengs også gode 

modeller for hvordan samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor bør og kan foregå.  

  



 

 

VERDIGHETSENTERET – OMSORG FOR GAMLE 

www.verdighetsenteret.no 

 Kompetanse, også til assistenter uten faglig kompetanse 

 

Behovet for kompetanse hos alle medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene er stort, slik planen 

viser til. Her har Verdighetsenteret et sterkt engasjement med nasjonale, tverrfaglige, ett-årige 

videreutdanningsseminarer siden 2007.  

Det bør etableres egne kurs for ufaglærte med fokus på sentrale temaer innenfor demensomsorg. 

Gjennomføring av et slikt kurs bør være et minstekrav for ufaglærte som skal arbeide i kommunens 

hjemmetjenester og sykehjem.  

Demensplanens målsetning om at flere som ønsker det skal få dø hjemme, fordrer at 

hjemmetjenestenes ansatte har kompetanse og trygghet til å gi god omsorg gjennom hele 

sykdomsforløpet og ved livets slutt. Verdighetsenterets utdanningstilbud kan bidra til denne 

nødvendige kompetansen som trengs for å nå målsetningene.  

Verdighetsenterets utdanning sikrer helsepersonell kompetanse om demenssykdommens forløp. 

Helsepersonell får kunnskap om bruk av palliativ plan som sikrer at pasientens og pårørendes behov 

blir ivaretatt gjennom hele sykdomsforløpet. 

 Omsorgslønn 

Pasienter med demens bør så lenge som mulig få omsorg i hjemmet, helst med innsats fra egne 

pårørende. Disse pårørende trenger påfyll, trygghet og en økonomi som gjør det mulig for dem å gi 

omsorg i hjemmet. En sykehjemsplass koster 700 000 til en million å drifte pr. år. Mange pårørende 

vil velge omsorg i hjemmet dersom de får omsorgslønn på 300-400 000 kroner pr. år. Dette kan bety 

bedre kvalitet, større autonomi, bedre økonomi, - for alle parter. 

 

 Legekompetanse og ressurser til eldreomsorg (statlig normering) 

Uten god legekompetanse til demensomsorg i pasientens hjem og på institusjon, vil vi mangle 

nøkkelkompetansen. Dette innebærer i dag en grov diskriminering av demenspasientene og deres 

pårørende. På norske sykehus har vi en lege pr.1.3 pasient. På norske sykehjem er det 1 legeårsverk 

for 130 pasienter. De siste ti år har situasjonen knapt bedret seg. Tid for statlig normering? 
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Vedlegg: Demensplan 2020  

Høring – Verdighetsenteret – Omsorg for gamle 

 

Svarer strategiene og tiltakene regjeringen foreslår i dette høringsdokumentet til 

behovene som personer med demens og deres pårørende har? 

Er det noen problemer eller behov som er glemt? 

 Frivillig innsats til eldreomsorg i alle ledd - alle kommuner, alle sykehjem, alle 

hjemmetjenester (nevnt, men bør bli en hovedsatsing!) 

 Omsorgslønn – (ikke nevnt) 

 Tverrfaglig innsats og kompetanse – må komme sterkere fram 

 Legepresens og kompetanse (sykehjem og hjemme). Normert standard må diskuteres 

 Spesiell strategi mot feil- og overmedisinering 

 Nasjonale inntakskriterier for sykehjemsplass 

 Kompetanse- og holdningsskapende aktivitet 

 Menneskerettigheter / etikk 

Hvordan vil du prioritere mellom de ulike strategiene og tiltakene? 

Hva mener du regjeringen bør jobbe med først? 

 Frivillig innsats i alle ledd av demensomsorgen 

 Kompetanse, også til assistenter uten faglig kompetanse 

 Omsorgslønn 

 Legekompetanse og ressurser til eldreomsorg (statlig normering) 

 



 

 

VERDIGHETSENTERET – OMSORG FOR GAMLE 

www.verdighetsenteret.no 

 

Har regjeringen foreslått de riktige tiltakene for å iverksette strategiene? 

Hva kan du eller din organisasjon bidra med for å nå målene som skisseres? 

 Opplæring av Frivillighetskoordinatorer, og bidra til frivillig innsats for demensomsorg 

i alle kommuner, både for hjemmetjenester og på alle sykehjem, 

 Verdighetsenterets videre- og etterutdanningsprogram og holdningsskapende tiltak 

o Kompetanseheving med fokus på tverrfaglig samarbeid  

o Videreutvikle og spre utdanningen Omsorg ved livets slutt- en verdig alderdom til 

helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i hele landet.  

o Organisering av lokale dagsseminarer for landets sykehjem og kommuner 

o Utvikling av nye kurs og prosjekter for å møte behovet for økt kompetanse 

o Kurs og sertifisering av pleieassistenter som skal arbeide/ arbeider i 

demensomsorgen 

o Kunst og demens – nytt prosjekt i samarbeid med Høgskolen Betanien, Fyllingsdalen 

Sykehjem og demenssenter, og KODE.  

 Forskningsprosjekt (PhD): Å dø hjemme. Samarbeide med Senter for Alders- og 

Sykehjemsmedisin, UiB. 

 Åpne, opinionsdannende, faglige og sosiale møtesteder årlig, som:  

o Verdighetskonferansen  

o Verdighetsdagen i Bergen Kino  

o Omsorgsprisen på Den Nationale Scene – for sårbare gamle, pårørende, 

helsearbeidere og frivillige. 

Bergen 30.8.15 

Stein Husebø, faglig leder 


