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Høringssvar: Helsedirektoratet - Utkast til  Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern høring

Norsk Sykepleierforbund har følgende kommentarer til de nasjonale faglige retningslinjene:

Dokumentet er bruker- og leservennlig i formatet den foreligger i (magicapp).Teksten  i dokumentet er gjennomarbeidet 
og grundig.

Avsnittene Forekomst av demens, Åpenhet om demenssykdom og Multisyke, er gode og bygger på både forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap. NSF er glad for at avsnittet om multisyke er med. Den demografiske utviklingen tilsier at det 
vil være et økende antall med demenssykdom og multisykdom, selv om den generelle folkehelsen blir bedre. Det er 
derfor vesentlig med bevissthet og satsing på ivaretakelse av multisyke og multisykdom i fremtidens helsetjenester til 
den eldste delen av befolkningen.

Kapitlet om aktuelt/gjeldende lovverk er informativ og grundig. Vi er glade for kvalitetsforskriften er nevnt spesielt,  og for 
at det er tatt med et eget avsnitt om bruk av tvang og makt i henhold til lov om pasientrettigheter, da dette er viktige 
faktorer for å sikre et godt og verdig helsetjenestetilbud til personer med demenssykdom.

Når det gjelder Generelt om krav til kompetanse, mener NSF at dette kravet må styrkes og at det må settes formelle 
kompetansekrav i den faglige veilederen. Slik teksten er formulert nå kommunen som selv definerer hva som er 
tilstrekkelig kompetanse, og vi mener at dette ikke er godt nok til å sikre mennesker med demenssykdom mottar 
vurderinger og tjenester av god kvalitet. NSF mener at dette kravet bør styrkes, og at det må være et minstekrav med 
treårig sykepleiefaglig høyskole-/universitetsutdanning for å ha ansvar for tjenestene som ytes mennesker med 
demenssykdom. Det må vurderes kompetansekrav i forhold til brukernes/pasientenes behov der både forebyggende, 
behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner må ivaretas. For å ivareta de forbyggende, behandlende og 
lindrende aspekter ved multisykdom må det være et krav at kommunene sørger for at tilbudene til mennesker med 
demenssykdom koordineres av en ansvarlig sykepleier.

Kapittel 4 - personsentrert omsorg. Norsk sykepleierforbund er svært glade for at personsentrert omsorg er anbefalt for 
personer med demenssykdom, og mener kapitlet er svært godt.
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Kapittel 5 – etablering av hukommelsesteam/demenskoordinator. Dette må sees i sammenheng med 
Primærhelsemeldingen og opprettelse av primærhelseteam og oppfølgingsteam i kommunene. For spesifikke team 
støttes ikke, men Hukommelsesteam/demensteam må bli en del av den nye strukturen for oppfølging av brukere i 
primærhelsetjenesten. Ansvaret for utredning og diagnostisering og oppfølging av sykdommen må tilpasses denne 
strukturen. 

De resterende kapitlene i retningslinjene er detaljerte og vil egne seg godt for systematisk og god oppfølging av 
personer med demenssykdom. 

________________________________________

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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