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Norsk Sykepleierforbund takker for muligheten til å gi innspill til Demensplan 2020.

 Vi synes det er svært positivt at demensplan 2020 bygger på og viderefører strategier og mål fra NCD-strategien, 
primærhelsemeldingen og Demensplan 2015. 

 Norsk Sykepleierforbund har som mål å utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens 
behov for sykepleie. 

NSF er derfor opptatt av god og individuelt tilpasset omsorg for mennesker med demenssykdom i hele forløpet av 
sykdommen – fra de første symptomer oppstår til livets siste fase. Sykepleiere har et stort faglig ansvar for verdig og 
god oppfølging til mennesker med demenssykdom, og svært mange sykepleiere har god kompetanse på 
demenssykdom og hvordan man best kan legge til rette for  at også mennesker med demens kan leve fullverdige liv i 
hver fase av sykdommen. 

Forebygging -  Primærforbygging
Organiseringen og utviklingen av fremtidens primærhelsetjeneste må speile befolkningens behov, dette må også 
inkludere dementes behov for sykepleie, kontinuitet og kvalitet i den medisinskfaglige oppfølgingen, psykisk helsehjelp 
ved behov, aktivitet og tilgang på frisk luft og utendørsaktiviteter og omgivelser som fremmer trygghet for den enkelte.

VI er glad for at det poengteres at NCD-strategien er et viktig virkemiddel for å forebygge demens forårsaket av 
levevaner. Det støttes videre at kartlegging av risiko i henhold til pasientsikkerhetskampanjen må være et selvsagt ledd 
i å heve kvaliteten i diagnostisering og oppfølging av demenssykdom.
Sykepleie blir et sentralt fag i dette arbeidet og ikke minst for å kunne se hvordan svikt i grunnleggende  behov hos 
mennesket bidrar til å redusere den totale helsetilstanden hos mennesket.  Både objektivt, mens også den opplevde 
helsen hos det individuelle mennesket.

Psykisk helse og rus: Psykisk helse- og rus-perspektivet burde vært mer vektlagt med tanke på demensutvikling i 
befolkningen.  Ensomhet er også et stort problem i dagens samfunn og utbredt blant eldre.  Mange blir enslige og 
ensomme og nettverkene blir mindre og mindre.  Mange mangler nettverk og lever isolert i sine liv uten de nødvendige 
stimuli for å opprettholde et tilfredsstillende liv på mange områder.
Sett i lys av ofte svært begrensede tilbud fra helse- og omsorgstjenestene med hensyn til tid til den enkelte bruker, blir 
dette enda viktigere. Ensomheten kan være et alvorlig problem som bidrar til redusert helse på alle områder.
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Sekundærforebygging – Å forbygge forverring og komplikasjoner av en grunnlidelse, er svært viktig, både for opplevd 
livs- og tjenestekvalitet og samfunnsøkonomisk.  NSF støtter intensjonen om å utvikle bedre organisering, rutiner og 
systemer for å sikre at mennesker med demens får en optimal oppfølging i hele forløpet, herunder muligheten til å 
oppleve mestring og normalitet så lenge som mulig, også etter at institusjonsopphold er nødvendig.

Kunnskap og kompetanse 
Sykepleiere som arbeider i de kommunale helse- og omsorgtjenestene har en nøkkelrolle i demensomsorgen. Vi er 
bekymret over den store forekomsten av ufaglærthet i kommunene, og mener at kommunene må sørge for 
kompetanseheving på alle plan for å kunne sørge for en god demensomsorg i årene som kommer. Det betyr at 
ufaglærte bør få mulighet til kompetanseheving – gjerne i form av opplæring i forløp til helsefagarbeiderkompetanse. 

Satsingen på Demensomsorgens ABC er svært viktig og må videreføres. I tillegg er det også svært viktig at sykepleiere 
i kommunen får mulighet til formell kompetanseheving i form av masterløp, og ordningen med øremerkede midler til  
kompetansehevingstiltak må  videreføres og –utvikles. 
I Demensplan 2020 sies det at det er stor sannsynlighet for at personer med demens og deres pårørende kommer til å 
møte mange ufaglærte, og at de uttrykker manglende kompetanse og kunnskap om demens. Dette er svært alvorlig og 
veldig viktig. Vi mener at å ta en slik beskrivelse med i demensplan 2020 er defensivt og at det bidrar til å normalisere 
en uønsket situasjon. Videre vises det til Meld. St. 26(2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste. Tiltakene i denne 
meldingen knyttet til modernisering av de kommunale helsetjenestene mener NSF er særs viktig at blir fulgt opp, slik at 
mennesker med langvarig behov for helse- og omsorgstjenester får den kontinuiteten de har behov for. En bedre 
samordning på den tverrfaglige helsekompetansen i kommunen vil bidra til en bedre faglig kvalitet i demensomsorgen, 
mindre bruk av spesialisthelsetjenester og en høyere livskvalitet for brukerne.

Diagnostisering og oppfølging etter diagnose – Vi er glade for at regjeringen ser til Skottland for inspirasjon til gode 
forløp etter demensdiagnose for personer med demens. Vi mener at ordningen med koordinatorrollen må styrkes slik at 
det i planperioden blir tilgjengelig koordinator for alle som har behov for det
Høringsdokumentet presiserer videre at det skal opprettes psykologstillinger i kommunen for å 
bedre kunne diagnostisere demens og andre problemstillinger.  Det er bra!  Vi mener at det også 
eksplisitt må  legges vekt på at andre yrkesgrupper er minst like sentrale i arbeidet med å kartlegge 
funksjonsnivåer og identifisere behov for helsehjelp, samt iverksette adekvate og effektive tiltak.   
Sykepleiekompetansen er derfor helt sentral med tanke på kartlegging av funksjonsnivå, 
egenomsorgsfunksjoner, observasjon av demensutvikling og tilrettelegging av de miljøfaktorer som 
kan bidra positivt i forhold til sykdomsutviklingen..  Det er viktig å utvikle roller i kommunene for 
spesialutdannede sykepleiere, som kan bidra til kvalitetsutvikling, utredning og veiledning av andre 
personellgrupper. Det er urealistisk å tro at satsningen på psykologer i kommunene vil komme 
demensomsorgen til gode, dersom man ikke klarer å legge til rette for tverrfaglige og integrerte team 
rundt de prioriterte oppgavene i kommunene på en systematisk måte.

Fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud 
Lovfestet rett til dagaktivitetstilbud til alle som trenger det
Dagaktivitetstilbud er et sentralt tiltak i behandlingskjeden av demens, og vil også virke som god avlastning til pårørende 
som er i en vanskelig situasjon. Et dagaktivitetstilbud kan også ha en forebyggende funksjon ved at aktivitetene i 
tilbudet bidrar til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, påvirke følelsesmessige og atferdsmessige endringer i 
demensforløpet, forbedre kognitiv funksjon samt øke trivsel og livskvalitet. Personer med demens som trenger det må få 
et individuelt tilpasset dagaktivitetstilbud, både med hensyn til innhold, tidspunkt på døgnet og hyppighet. Kvaliteten i 
tilbudet må ivaretas og at de ansatte må ha kompetanse og kunnskap om demens samt gode aktiviteter til personer 
med demens.

Digitalt godkjent av forbundsleder, 19.08.2015 - 15:12:21



5

Norsk Sykepleierforbund mener at det er viktig å styrke hele tiltakskjeden til personer med demens, og et godt 
dagaktivitetstilbud vil være et svært viktig tiltak for at personer med demens kan fortsette å bo i eget hjem selv når 
sykdommen er kommet langt. 
Vi tenker at 2020 er lenge til, og mener at man må forsøke å nå disse målene raskere. En forpliktende plan for og et mål 
om at alle hjemmeboende personer med demens som har et slikt behov, skal ha et tilbud om dagaktivitetsplass innen 
2017 vil være et godt mål. For å forplikte kommunene mener vi at man må:

Lovfeste plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. -
Lovfeste individuell rettighet til dagaktivitetstilbud til personer med demens. -

-
Kontinuitet er svært viktig for personer med demens. Man må derfor se på hvordan det best kan legges til rette for at 
personer med demens kan fortsette ordninger med aktivitetsvenner og liknende også etter at de flytter til institusjon. 

Vi er glade for at behovet for gode it-verktøy og elektroniske beslutningsverktøy er nevnt i Demensplan 2020, og er 
svært positive til at Demensplan 2020 legger opp til tiltak i henhold til pasientsikkerhetskampanjen. Forebygging av 
fallulykker, feilernæring, feil- og overmedisinering og generelle helsefremmende tiltak, vil ha stor betydning for 
folkehelsen generelt og for personer med demens spesielt. 

Tilpassede tjenester gjennom hele sykdomsforløpet 

Selv om sykdommen utvikler seg ulikt, vil mennesker med langtkommet demenssykdom ofte bli helt avhengig av 
døgnkontinuerlig sykepleie for å ivareta grunnleggende behov. Sykdommens senfase er karakterisert av store 
funksjonstap, og tilsvarende store behov for helse- og omsorgstjenester.  Svært mange av de tyngste pleiepasientene i 
norske sykehjem er personer med langtkommet demenssykdom.

Når kommunene velger å forbeholde sine institusjonsplasser til de aller sykeste og mest sårbare, burde det være 
selvsagt at det er et absolutt krav om at de som skal ta seg av disse pasientene har den nødvendige kompetansen til å 
gjøre det.  Slik er det dessverre er slett ikke alltid i dag. 

En slik plan som dette gir ofte overordnede føringer og generaliserer mange tiltak.  Det er nødvendig.  Det vil alltid være 
utfordringer i forhold til operasjonalisering på individnivå og å sørge for at alle tjenester tar utgangspunkt i det enkeltes 
behov for tjenester.  Dette kan bli en utfordring som vil bli svært krevende.  Økonomi og begrenset tilgang på kompetent 
fagpersonell er en stor utfordring i dag og det er vel prognosene fremover tilsier at det neppe blir store økninger på 
disse områdene de nærmeste årene. For at de svært gode intensjonene i Demensplan 2020 skal kunne settes ut i 
praksis, må kommunene ha både nødvendige økonomiske midler til rådighet, og mulighet til å satse målbevisst og 
langsiktig på kompetanseheving og rekruttering av tilstrekkelig antall helsepersonell.  

Deltakelse og involvering

Både erfaringskompetanse og pårørendearbeid vektlegges i Demensplan 2020.  Det er veldig bra.  Men vi må huske at  
det er krevende prosesser fram mot at denne kompetansen blir likeverdig med fagkompetansen.  Dette vil kreve mye 
holdningsskapende arbeid og nye måter å samarbeide på.  Dette vil være et spørsmål om ressurser og prioriteringer i 
en allerede hardt presset tjeneste.  Det er det helt avgjørende og nødvendig at dette arbeidet vektlegges og tas på alvor 
i fremtiden.

Demensplan 2020 har svært mange gode intensjoner og tanker om demensarbeidet i Norge de neste fem årene.  Det 
er veldig bra, og man trenger gode faglige og politiske idealistiske tanker om tjenesteutvikling med hensyn til helse.  
Eldre blir en stadig større gruppe og vil kreve stadig flere tilbud blant annet med tanke på demensarbeid.  Det er store 
forskjeller på tilgang til kompetanse og økonomisk gjennomføringsmulighet i norske kommuner, og vi ser gjerne at det 
presiseres hvilke  føringer som skal bidra til at dette gjennomføres likt i hele nasjonen.  Daglige nyheter om stor mangel 
på kompetent arbeidskraft innenfor eldreomsorgen er den ene siden, den andre er hvordan man skal sikre økonomien i 
dette.  Vi vet at allerede er det mange kommuner som har store problemer med å gi helt grunnleggende, gode, 
kvalitative og faglig begrunnede tjenester til de eldre.
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Vi synes det er veldig fint at erfaringene til brukere og pårørende blir løftet frem og har vært brukt aktivt i utarbeidelsen 
av Demensplan 2020. Å gjennomføre alle de gode faglig begrunnede intensjonene, vil kreve et langt og nøyaktig arbeid 
som omfatter verdier, holdninger, økonomi, prioriteringer osv. Et slikt krevende endringsarbeid er helt nødvendig for at vi 
kan lykkes med intensjonene i demensplanen. NSF forventer at det i de enkelte års statsbudsjett i planens virkeperiode 
vil konkretiseres reelle økonomiske og organisatoriske virkemidler, slik at det er mulig å realisere visjonene i planen.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                                                     
Forbundsleder 

Kari E. Bugge
Fagsjef

                                                                     

Kopi: [Kopi her] 
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