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DEMENSPLAN FOR NANNESTAD 
KOMMUNE 2017-2020 

Innledning 
Personer med demens har, i henhold til helse- og omsorgslovgivningen, 
de samme rettigheter til helse- og omsorgstjenester som andre 
omsorgstrengende. Den enkelte persons sykdomsbilde og behov for tjenester 
står sentralt for å ivareta disse rettigheter. 
 
Målet med «Demensplan for Nannestad kommune» er blant annet å fremme 
forslag til organisering og utvikling av demensomsorgen slik at den enkelte som 
er rammet av demens og deres pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet i 
hverdagen.  
 
Dette betyr at Nannestad kommune skal utvikle en helhetlig og 
sammenhengende tiltakskjede for personer med demens og deres pårørende 
med fokus på fleksibilitet og individuell tilpasning mellom ulike tiltak basert på 
brukerens og pårørendes behov. 

 
Nannestad kommune skal også fortsette å arbeide med kompetansebygging for å 
sikre faglig kompetente medarbeidere som møter den enkelte bruker med 
respekt og verdighet. 

Hva er demens?  
Demens forårsakes av forskjellige hjernesykdommer og kjennetegnes ved 
kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å 
fungere i dagliglivet. Det viktigste kognitive symptomet er redusert hukommelse. 
Demens skyldes tiltagende sykdommer som påvirker hele livssituasjonen både 
for de som er syke og for pårørende. De som rammes vil gradvis fungere 
dårligere og til slutt bli fullstendig avhengige av hjelp. 

Demens kan også medføre språksvikt, rom- og retningsproblemer, samt svekket 
tanke-, kommunikasjon- og orienteringsevne. Personer som rammes av demens 
får vansker med å anvende innlærte ferdigheter og til å mestre dagliglivets 
funksjoner. En del viser manglende innsikt, motorisk uro eller aggressivitet. 
Andre symptomer kan være angst, depresjon, hallusinasjoner og apati. 

Personer med demens har ikke nødvendigvis noe annet til felles enn diagnosen. 
Brukergruppen er sammensatt av forskjellige aldersgrupper, forskjeller i livsstil, 
preferanser og sykdomsbilde. 
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Demens inndeles i typer avhengig av årsaksforhold: 

Demenstype % 
Alzheimers sykdom 60 

Vaskulær demens 20-25 

Parkinsons sykdom med demens 3-5 

Lewey body demens 3-5 

Frontallappsdemens 3-5 

Demens relatert til for eksempel 
langvarig alkoholmisbruk, 
vitaminmangel eller kreftsykdom 

5-10 

 

Personer som får demens blir sykere etter hvert og blir mer og mer avhengig av 
hjelp fra andre. Kommunens utfordringer forsterkes, da stadig flere blir eldre og 
dermed øker også demenstilstandene i omfang. Hos noen skjer forverringen fort 
(2-3 år), hos andre langsomt (8-10 år eller mer). 

Demensforløpet kan deles inn i 3 faser: 

1. Kompenseringsfasen 
Sviktende hukommelse for hendelser i nær fortid. Glemmer avtaler og 
gjøremål. Sviktende tidsorientering. Tar i bruk forsvarsmekanismer. 

2. Dekompenseringsfasen 
Blir lett forvirret, mister «grepet» på tilværelsen. Psykotiske symptomer. Det 
er i denne fasen de fleste kommer i kontakt med helsevesenet. 

3. Pleiefasen 
Balansesvikt og gangproblemer. Blir ofte inkontinent for urin og avføring. 
Totalt avhengig av fysisk pleie. 

Følelsesmessige konsekvenser av demens 
Demens utarter seg ulikt fra person til person, men fellestrekket er at en 
demenssykdom påvirker hvordan en person ser på seg selv, hvordan andre ser 
på en, og på sikt hvordan en mestrer og håndterer livet sitt. I forbindelse med 
utviklingen av «Demensplan 2020- et mer demensvennlig samfunn» ble det 
foretatt dialogmøter med personer med demens og deres pårørende. Mange av 
kjerneelementene som ble trukket frem er allmenne menneskelige behov og 
verdier som sakte, men sikkert trues av demensutviklingen og den innvirkningen 
funksjonssvikt har på livet: 
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Følelsen av å miste tilhørigheten til folk rundt seg og til samfunnet. En økende 
opplevelse av å føle seg utenfor og opplevelse av fordommer. 
Tryggheten blir borte, og opplevelse av usikkerhet og frustrasjon ved 
erkjennelsen av at noe er galt, legebesøk og diagnostisering. Usikkerhet rundt 
fremtiden. God støtte og informasjon i fasen like etter diagnostisering oppleves å 
være til stor hjelp. 
Manglende mestringsfølelse og opplevelse av nederlag og tap over ikke lenger 
å få til det en fikk til tidligere, og at en blir avhengig av hjelp fra andre. Det fører 
til at mange trekker seg unna aktiviteter og sosiale settinger. Både pårørende og 
personer med demens gir uttrykk for at tilrettelagte aktiviteter er viktig. Det gir 
innhold, mening og mestring i hverdagen. For pårørende gir det avlastning og 
mulighet til å fortsette egne liv. 
Muligheten til å medvirke i eget liv reduseres, noe som for de fleste er 
vanskelig å akseptere. Mange har følelsen av at beslutninger tas uten at de blir 
involvert. Det er viktig for den enkeltes selvrespekt og verdighet å oppleve at en 
har kontroll over eget liv og at ting som er viktig for en blir tatt hensyn til. 

Forekomst av demens 
Forekomsten av demens øker med alder. Samtidig vet vi at den totale 
levealderen øker, dermed opplever flere å bli demente. I «Rotterdam-studien» 
har man kommet frem til følgende forekomst av demens i de forskjellige 
aldersgruppene: 

 

 

 

  

Når andelen eldre i befolkningen øker vil dette føre til vesentlig flere 
demenstilfeller i årene som kommer. På landsbasis er over 77 000 rammet av 
demens i dag, og ca. 350 000 er nære pårørende til en person med demens. Frem 
til år 2040 vil antallet trolig fordobles.  Ca. 60% av de syke befinner seg i eget 
hjem, og de fleste vil være avhengig av tilrettelagte omsorgstjenester. I den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten er personer med demens klart den 

Aldersgruppe Forekomst av 
demens 

65-69 0,9% 

70-74 2,1% 

75-79 6,1% 

80-84 17,6% 

85-89 31,7% 

90-94 40,7% 

95+ 40,7% 
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største brukergruppen.  Det økende antall personer med demens vil stille store 
krav til kommunene for å organisere, dimensjonere og tilrettelegge 
tjenestetilbudet, og sørge for at det er tilstrekkelig kompetanse i 
personalgruppen til å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud. 

For å kunne si noe om fremtidige behov i Nannestad, benyttes befolknings-
prognose fra SSB (tabell neste under).
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Ut ifra denne prognosen, Rotterdam-studien og følgende fordeling; 60% av 
personer med demens bor i eget hjem og 40% i omsorgsbolig/institusjon, vises 
mulig forekomst av personer med demens i Nannestad og deres boligbehov i 
tabellen på neste side.  
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I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv 
svikt i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000, hvilket betyr at det 
høyeste anslaget er 50 % større enn det laveste. En betydelig andel av personer 
med demens er ikke diagnostisert. Mangelen på korrekte tall gjør det vanskelig å 
planlegge dagens helse- og omsorgstilbud, samt anslå behovet for hjelp i 
fremtiden. Aldring og helse gjennomfører forekomst undersøkelsen om demens, 
HUNT4, som en del av Demensplan 2020.  Undersøkelsen gjøres fra september 
2017 til februar 2019 og innbefatter alle Nord-Trøndelags 23 kommuner. Denne 
undersøkelsen skal gi mange svar som er viktig for eldres helse generelt, også 
når det gjelder forekomsten av demens og kognitiv svikt. Rapport fra prosjektet 
kommer sommeren 2020. Norge har en forholdsvis stabil befolkning, med bedre 
helseregistre og oversikt enn de fleste andre land. Dette gir gode forutsetninger 
for å gjøre nøyaktige beregninger av sykdomsutbredelse. En liten og eldre studie 
fra Sagene i Oslo viste et noe lavere anslag for antall personer med demens enn 
Rotterdam-studien. Dersom dette er sammenlignbart for andre kommuner, kan 
man anta at tallet for personer med demens, både med behov for 
sykehjem/omsorgsbolig og hjemmeboende, i Nannestad kan være noe lavere 
enn beregningene basert på Rotterdamstudien og SSBs befolkningsframskriving. 
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Mål, strategier og tiltak 
Mål: 
 

 Personer med demens skal kunne bo hjemme så lenge som mulig dersom 
de ønsker det. 

 Virksomhet Helse skal legge til rette et tjenestetilbud som er tilpasset den 
enkeltes behov og mulighet til å nyttiggjøre seg tilbudet. 

 Tjenestetilbudet skal ha omsorgstrappen og kriterier for tildeling av 
sykehjemsplass som utgangspunkt. 

 

 

For å sikre gode og bærekraftige tjenester i demensomsorgen må vi videreføre 
og utvikle det arbeidet vi har gjort hittil i Virksomhet Helse. Vi skal styrke og 
videreutvikle dagens demensomsorg i takt med antall personer som får demens 
og deres behov. Vi skal sikre brukerne av demensomsorgen en tjeneste som 
representerer kommunens verdigrunnlag; med et grunnsyn på arbeidet som 
setter brukeren i fokus, respekt, lojalitet, samarbeid og medvirkning. 

Demensplan for Virksomhet Helse i Nannestad kommune 2017-2020 har 
valgt 6 strategier, fra Demensplan 2020, i planperioden: 

 Selvbestemmelse, deltakelse og involvering. 
 Forebygging. 
 Diagnostisering og oppfølging etter diagnose. 
 Pasientforløp med tilpassede tjenestetilbud. 
 Aktivitet, mestring og avlastning. 
 Forskning, kunnskap og kompetanse. 

 

 

Selvbestemmelse, deltakelse og involvering 
Personer med demens og deres pårørende er ekspertene på sin hverdag. 
Virksomhet Helse som tjenesteyter må sørge for at personer med demens får 
innflytelse på utforming av sitt eget tjenestetilbud. På gruppenivå bør det legges 
til rette for erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. 

Personsentrert omsorg 
«Nasjonal faglig retningslinje om demens» sier at helse- og omsorgspersonell skal 
legge til rette for at personer med demens sine individuelle rettigheter, 
preferanser og behov ivaretas gjennom personsentrert omsorg og behandling. 
Personsentrert omsorg innebærer at personer med demens blir møtt med 
respekt, slik at de inkluderes i et sosialt fellesskap, opplever aksept og empati og 
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at deres følelsesmessige uttrykk blir tatt på alvor. Samtykke skal etterspørres. 
Det er viktig at de ansatte gjør seg kjent med individuelle behov, ønsker, 
meninger, vaner, bakgrunn, livshistorie og kulturell referanseramme. 
Tiltaksplaner og oppfølging utarbeides ut ifra dette. De ansatte skal bestrebe seg 
på å sette seg inn i situasjonen slik den oppleves av personen med demens, og 
bestrebe seg på og tolke utfordrende atferd som forsøk på å kommunisere 
behov. 
Tvang 
I 2009 kom Kap. 4A i «Pasient- og brukerrettighetsloven», dette omhandler 
helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse (gjelder i institusjon). 
Nannestad sykehjem har fokus på minst mulig bruk av tvangsregulerte tiltak, 
men i de situasjonene det anses som nødvendig for å ivareta pasientens liv og 
helse blir det fattet vedtak etter Kap. 4A. Det skal da på forhånd være godt 
dokumentert hvilke tillitsskapende tiltak som er forsøkt. Vedtak og 
dokumentasjon blir oversendt til Fylkesmannen, og vedtaket blir etterprøvd 
etter 3 måneder dersom det blir godkjent. 

Legemiddelgjennomgang 
I følge «Fastlegeforskriften» § 25 skal fastlegen vurdere å gjennomføre 
legemiddelgjennomgang for pasienter som bruker fire legemidler eller mer, og i 
følge «Legemiddelhåndteringsforskriften» skal virksomheten sørge for en 
systematisk legemiddelgjennomgang for beboere med langtidsopphold i 
sykehjem. Meningen med gjennomgangen er å unngå kontraindikasjoner mellom 
legemidler (dvs. forhold som i  spesielle tilfelle taler imot en viss 
behandlingsmetode) . For personer med demens er det også viktig å se på om 
legemidlene kan ha noe med demenssymptomene å gjøre. Ved atferdsmessige 
utfordringer hos personer med demens kan mange B-preparater forsterke 
symptomene og gjøre pasienten dårligere. Det bidrar til at pasienten får mindre 
mulighet til å delta i eget liv.  

Nannestad sykehjem har fokus på legemiddelgjennomgang og redusert bruk av 
B-preparater. 
Tiltak i planperioden 2017-2020 

 Fortsatt fokus på bruk av tillitsskapende arbeid fremfor bruk av tvang ved 
Nannestad sykehjem. 

 Fortsatt fokus på legemiddelgjennomgang og redusert bruk av B-
preparater ved Nannestad sykehjem.  
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Forebygging 
Forebygging handler om å forskyve demensdebuten. Økende alder og genetisk 
disposisjon er de viktigste faktorene for utvikling av demens, risikofaktorer vi 
har liten mulighet til å påvirke. Det er imidlertid også bevist en sammenheng 
mellom levekår, helse og demensutvikling.  Dette er faktorer vi har mulighet til å 
påvirke. Forebyggende helsearbeid handler om å fremme gode levekår. Det 
finnes ingen klare svar på hvordan demens kan forebygges, men undersøkelser 
viser en viss sammenheng mellom risikofaktorer som lav utdanning, høyt 
blodtrykk, røyking og diabetes, og utvikling av sykdommen. Derfor er det behov 
for økt fokus på denne type risikofaktorer. På nasjonalt nivå handler forebygging 
av demens om strukturelle og samfunnsmessige forhold, og det må settes fokus 
på bakenforliggende forhold med sikte på utjevning av sosiale forskjeller i 
levekår og helse. Det må fokuseres på sunn livsstil ved å gjøre det enklere for 
hver enkelt å ta sunne valg. Arbeid for å fremme folkehelsen handler om å 
fremme fysisk og psykisk helse og om å redusere sosiale helseforskjeller, et 
arbeid som må gå på tvers av sektorer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Folkehelsemeldingen: «Mestring og muligheter» (meld.st. 19 2014-2015) setter 
fokus på å skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse gjennom 
mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. 
Forebygging av funksjonsnedsettelse er viktig for hverdagsmestring. Derfor er 
det viktig med sekundærforebygging som fallforebygging, fysisk aktivitet, sosial 
og kognitiv trening og tiltak for å forebygge underernæring og depresjon. 

Forebygging innebærer at tiltak iverksettes på riktig tidspunkt for å forhindre 
eller utsette et utviklingsforløp av sykdom, funksjonstap eller sosiale problemer 
og for å kunne fremme helse og hverdagsmestring. Opplysning, råd og veiledning 
er en viktig del av dette arbeidet. Virksomhet Helse har allerede flere 
eksisterende tiltak i forhold til forebygging av demens og funksjonsnedsettelse 
hos eldre generelt. Dette er effektive tiltak som er viktig å videreføre. 

Forebyggende hjemmebesøk 
Regjeringen har i forbindelse med «Demensplan 2020» sendt ut Rundskriv om 
forebyggende hjemmebesøk, datert 6.6.2016. I rundskrivet presiseres 
lovhjemmel for forebyggende hjemmebesøk: «Helse- og omsorgstjenesteloven» § 
3-3 første ledd tydeliggjør kommunens ansvar for å fremme helse og søke å 
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Disse oppgavene inngår som en 
del av de nødvendige helse- og omsorgstjenestene etter § 3-1 og forsvarlig 
helsehjelp etter § 4-1. Etter «Folkehelseloven» skal kommunen ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i befolkninger og faktorer som kan virke inn, slik at 
framskriving av behov for helse- og omsorgstjenester kan foretas. 

Forebyggende hjemmebesøk anses å være et viktig bidrag til at tjenestene kan 
komme tidligere inn i demensutviklingsforløpet og til å få en oversikt over den 
eldre befolkningen i kommunen. Dette kan bidra til at flere kan leve lenger i egen 
bolig og oppleve større mestring i egen hverdag med økt livskvalitet 
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I Virksomhet Helse ble det gjennomført et prosjekt i perioden 2011-2013 hvor 
alle innbyggere over 75 år fikk tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Det ble 
ikke iverksatt videreføring av tiltaket etter at prosjektperioden var over. Nå 
gjennomføres det hjemmebesøk til alle som fyller 75 år innenfor virksomhetens 
egne rammer med ca. 40 % stilling. Denne tas i dag fra en ergoterapeutressurs. I 
tillegg brukes ca. 20 % stilling innenfor rammen til oppfølging av personer med 
demens.  Vi ser at dersom metoden skal fungere optimalt, bør hjemmebesøkene 
foretas hvert år til alle over 75 år. Det gir best oversikt og tiltak kan iverksettes 
etter hvert som behovene oppstår. I følge» Demensplan 2020» skal forebyggende 
hjemmebesøk for eldre være utbredt i landets kommuner. Det er utarbeidet eget 
rundskriv om forebyggende hjemmebesøk. 

Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Videreføre hjemmebesøk til alle som fyller 75 år. 
 Vurdere muligheter for utvidelse av tilbudet ved budsjettforhandlinger. 

 
 

Fallforebygging 
Et fall som medfører hoftebrudd eller lårhalsbrudd, kan hos eldre mennesker gi 
betydelig funksjonsnedsettelse som fører til nedsatt helse og livskvalitet. 
Dødeligheten etter et fall med slike konsekvenser er høy. Personer med demens 
har nedsatt motorikk og svekkede mentale funksjoner og har derfor økt risiko 
for fall og skader. 
 
Fallforebygging kan skje ved å opprettholde eller øke fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet bidrar til å redusere funksjonssvikt og kan bidra til å vedlikeholde 
dagliglivets aktiviteter. Fysisk aktivitet skaper velvære i seg selv. 

Det er usikkert om spesifikk trening med vekt på muskelstyrke og balanse gir 
noen effekt i forhold til demens, da det er få studier på dette området. 
Anbefalinger om fysisk aktivitet bør derfor følge de rådene som generelt sett 
gjelder for å gi helseeffekt.  

Personer med demens kan trenge hjelp til å komme i gang og hjelp med 
tilpasning av fysiske aktiviteter. Andre personer med demens kan være urolige 
og vandre mye omkring. Oppfatningen er at fysisk trening kan ha god effekt også 
for disse personene. 

Systematiske tiltak med fallforebygging og trening for eldre bidrar til bedret 
balanse og styrke, noe som reduserer faren for fall.  I Virksomhet Helse 
gjennomføres det balansegrupper for eldre. Disse rekrutteres fra hjemmebesøk 
og henvises når de søker om ganghjelpemidler. Dagsenteret og 
dagaktivitetstilbudet har daglig trim og gåturer på programmet. 
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I tillegg må boliger og uteområder tilrettelegges for å unngå «fallfeller» som løse 
tepper, dårlig belysning, trapper, is - holkeføre m.m. Systematisk informasjon om 
dette foretas i dag kun til 75-åringene. Virksomheten sørger også for utkjøring av 
strøsand om vinteren til alle brukerne i hjemmebaserte tjenester. 

Tiltak i planperioden 2017-2020:  

 Videreføre fokus på gåturer og fysiske øvelser på dagaktivitetstilbud, 
dagsenter og sykehjemmet. 

 Vurdere utvidelse av hverdagsrehabilitering til personer med demens. 
 Vurdere oppstart av balansegruppe for personer med demens. 
 Videreføre gjennomgang av fallfeller med løsninger ved forebyggende 

hjemmebesøk og vurderingsbesøk ved søknad om tjenester. 
 Videreføre utkjøring av strøsand til brukere i hjemmebaserte tjeneste. 

 
 

 Ernæring 
Helsedirektoratets nasjonale undersøkelser viser at mellom 20-60 % av eldre 
brukere av kommunale helsetjenester er underernærte eller befinner seg i en 
ernæringsmessig risiko. Underernæring og feilernæring øker blant annet faren 
for forvirring hos eldre, sårbare personer. Som et følge av denne undersøkelsen 
er «Sektorplan for kosthold og ernæring» utarbeidet i Virksomhet Helse. Dette er 
virksomhetens ernæringsstrategi for å forebygge og behandle forekomster av 
underernæring hos brukere og pasienter. Planen legger vekt på økt samarbeid 
mellom enhetene innenfor virksomheten, slik at pasientene skal få den samme 
oppfølgingen i forhold til ernæring om de er på sykehjem eller om de er 
hjemmeboende brukere. 

Oppfølging av ernæring er viktig for alle eldre, men en ser at det er spesielt viktig 
for personer med demens. I Virksomhet Helse opplever personalet store 
tidsmessige utfordringer i forhold til dette da det ofte er behov for at personer 
med demens har noen hos seg under måltider. Hvis de er alene eller ikke har 
noen til å følge seg opp kan de glemme å spise, de skjønner ikke hvordan de skal 
spise og de evner ikke å lage mat. Dette kan gi økte demenssymptomer grunnet 
vitaminmangel. 
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Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 På sykehjemmet skal alle pasienter screenes for å avdekke 
ernæringsmessig risiko, og få individuell oppfølging i forhold til dette. 

 Hjemmebaserte tjenester skal utvikle rutiner som ivaretar 
ernæringsstatus for sine brukere. 

 Innføre intern opplæring av ansatte i arbeidet med riktig ernæring. 
 Opprette tverrfaglig ernæringsgruppe. 
 Økt livsglede gjennom matkulturelt årshjul. 
 Økt fokus på måltider i hjemmetjenesten, dagaktivitetstilbud og 

sykehjem. 
 

 
Alkohol og demens 
Studier viser at det er en sammenheng mellom alkohol og demens. Langvarig 
alkoholmisbruk kan føre til mangel på vitamin B1, som forårsaker små 
blødninger i hjernen, som igjen kan føre til hukommelsessvikt og 
alkoholassosiert demens. Bruk av alkohol kan også forverre demenssymptomer 
hos personer med demens. 
 
Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Ved forebyggende hjemmebesøk, pårørendeskoler og generelt fra ansatte 
i virksomhet helse skal det opplyses om disse faktorene. 
 

 
Brannforebygging 
Ny «Forskrift om brannforebygging» trådte i kraft 01.01.2016. Den pålegger 
kommunene å kartlegge utsatte grupper og gjennomføre tiltak for å forebygge 
brann hos mennesker som har en særlig risiko for å omkomme eller bli skadet i 
brann (§14-16). 
Brannsikkerhet hos hjemmeboende eldre er en stor utfordring, spesielt med 
tanke på at antall eldre er økende. Mange eldre har dårligere forutsetninger enn 
andre når det gjelder å oppfatte, reagere og evakuere raskt når det brenner. 
Personer med kognitiv svikt, nedsatt hukommelse og demens er en av gruppene 
som omtales med bekymring når det gjelder brannfarer. Det blir derfor viktig å 
finne og fjerne alle brannfeller for å gjøre boligen så trygg som mulig. Spesielt 
hører vi at pårørende er engstelige for vedfyring, glemte kokeplater og 
kaffetraktere. 

Norsk brannvernforening anbefaler at hjemmeboende eldre har høy prioritet i 
kommunens forebyggende arbeid og at pårørende bør inkluderes som en ressurs 
i dette arbeidet. 
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Eier av bygningen har ifølge «Brann- og eksplosjonsvernloven» ansvaret for at 
bygningen har tilfredsstillende brannsikkerhet. Det vil si at kommunen har 
ansvaret for brannsikkerheten i sine bygg, og at brannsikkerheten i private 
bygg/boliger er tillagt eier av boligen. Kommunen har plikt til å kartlegge 
risikoen for brann hos utsatte grupper, deriblant personer med demens. 

Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Kartlegge brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller 
som har atferd som medfører risiko for brann. 

 Gjennomgang av sjekkliste for brannverntiltak ved forebyggende 
hjemmebesøk: Eksempelvis røykvarslere, evakueringsmuligheter, 
slokkeutstyr, komfyrvakt, kaffetrakter, kilder til brann.                                                                                                                                                                                           

 Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt. 
 Vurdere utvidelse av forebyggende hjemmebesøk. 
 Informasjon og opplæring av brukere, pårørende og hjemmetjenesten. 

 

 

Diagnostisering og oppfølging etter diagnose 
En demensutredning innebærer å undersøke om det foreligger en 
demenssykdom og eventuelt hvilken type det dreier seg om. Den skal også danne 
grunnlag for å vurdere konsekvenser demenssykdom har for livskvalitet og 
fungering i daglige aktiviteter og hvilke behov det er for oppfølging og tildeling 
av tjenester. 

Diagnose til rett tid er viktig. Oppfatningen om hva som er rett tid for å utrede og 
diagnostisere demens varierer hos pasient, pårørende og helsepersonell. Selv om 
demens ikke kan kureres vil forløpet kunne påvirkes positivt gjennom tilpassede 
tiltak og oppfølging. Ved at demensdiagnosen blir stilt tidlig gis de som er 
berørte bedre mulighet til å delta og medvirke i avgjørelser om behandling og 
tilrettelegging av tjenester. Man kan på et tidligere tidspunkt få kunnskap om 
årsaken til mental reduksjon, noe som igjen gjør det lettere å forstå situasjonen 
og sykdommen. Dette kan føre til at man er i bedre stand til å planlegge 
fremtiden.   

For mange kan veien frem til utredning og diagnostisering være vanskelig og 
lang. Den kan preges av usikkerhet, engstelse og gi mye frustrasjon. Pårørende 
kan også oppleve at personer med klare symptomer på demens stritter imot 
utredning og diagnostisering. Kommunehelsetjenesten har ansvar for at 
hjemmeboende og personer som bor på institusjon, får stilt diagnose og blir 
tilbudt tett oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. Pasientens/brukerens 
primærlege (fastlege eller sykehjemslege) har ansvaret for diagnostisering og 
utredning, gjerne i samarbeid med personell fra helse- og omsorgstjenesten. 
Kommunehelsetjenesten skal selv være i stand til å diagnostisere de fleste 
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tilfellene hvor det er snakk om klare symptomer på kognitiv svikt. Det er derfor 
viktig at kommunen sikrer nødvendig kompetanse og ressurser til slik utredning. 
For yngre personer, under 65 år, psykisk utviklingshemming og mer kompliserte 
tilfeller skal man henvise til spesialisthelsetjenesten. Utredning i hjemmet hvor 
omgivelsene er kjente og trygge vil være til det beste for pasienten/brukerne.  

Virksomhet Helse har pr. i dag ikke organisert eget hukommelsesteam, eller 
klare retningslinjer for samarbeid med fastleger for utredning av personer med 
demens. Kommunen har en ressurssykepleier (demenskontakt) i 20 % stilling 
for å følge opp hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. 
Stillingsbrøken er lavere enn øvrige kommuner på øvre Romerike.  

Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Tilby råd og veiledning til personer som har mistanke om at de har 
demens, eller pårørende som er bekymret for at en i familien kan ha 
demens. 

 Kommunen skal tilby utredning, diagnostisering og behandling ved 
mistanke om demens. 

 Etablere samarbeid mellom fastleger og ressurspersonell for å avklare 
definerte arbeidsoppgaver seg imellom. 

 Personer med demens og deres pårørende skal tilbys en fast 
kontaktperson i kommunen uavhengig av om de har kommunale tjenester 
eller ikke. 

 Kontaktperson bør ha hovedansvar for oppfølging i hjemmet for personer 
med demens og deres pårørende etter at demensdiagnosen er stilt. 

 Opprette en rubrikk for kontakt med ressurssykepleier på kommunens 
søknadsskjema for kommunale tjenester. 

 Tilby individuelle samtaler om demenssykdommen, behandling, 
rettigheter, tjenester, tilbud og mestring av hverdagen, gjelder også 
pårørende. 

 Personer med demens som har behov for flere og koordinerte tjenester 
skal få tilbud om koordinator og individuell plan.  

 Forebyggende hjemmebesøk skal ha fokus på kognitiv og mental 
funksjonsevne under hjemmebesøket og henvise brukeren til lege. 

 Lage en generell rutine for systematisk oppfølging etter diagnose. 
 Evaluere rutine for kartlegging av personer med demens. 
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Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede  
tjenestetilbud 
Konsekvensene av en demensdiagnose er knyttet opp mot både den patologiske 
sykdomsdelen og den psykososiale erfaringen som medfølger sykdommens 
kjennetegn. Oppfølging handler om den kontakten kommunehelsetjenesten har 
med pasient og pårørende.   
Gode tjenester for personer med demens er individuelt tilpasset den enkelte og 
fasen man befinner seg i. Tilrettelegging av miljø og tjenester gir størst mulig 
grad av mestring, og behandlingen må bygge opp rundt personens egne 
ressurser og funksjonsevne. I en demensutredning kartlegges brukerens og 
pårørendes behov, og utredningen skal føre til at aktuelle hjelpetiltak for disse 
vurderes og igangsettes. Kommunene har frihet til å organisere helse- og 
omsorgstjenestene på en måte som er hensiktsmessig utfra lokale forhold. Det er 
ikke et fasitsvar på hvordan en kommune bør organisere sitt tjenestetilbud til 
personer med demens og deres pårørende, men et formalisert samarbeid 
mellom hukommelsesteam/koordinator, leger og hjemmetjenesten er sentralt. 
Ved å etablere tillitsfulle relasjoner til personer med demens skaper man 
trygghet og samarbeid. Organiseringen av tjenestene kan ha stor betydning for 
personer med demens, pårørende og ansatte.  
Etter hvert som sykdommen skrider frem vil mange ha behov for omfattende 
hjelp og pleie gjennom store deler av sykdomsforløpet. Det er behov for å 
innrette tjenestene slik at man kan håndtere atferdsmessige-, psykiske- og 
kroppslige funksjonsendringer som oppstår. Ved å legge til rette for god pleie 
kan personer med demens fortsatt leve i kontakt med sine nærmeste og oppleve 
hverdager som gir gode øyeblikk. 

Oppfølging av personer med demens bør bygge på prinsippene om 
personsentrert omsorg som muliggjør kontinuitet, forutsigbarhet og 
kvalitetssikring av tjenesten. Dette fører til at personer med demens kan være 
selvhjulpen så lenge som mulig, at riktig tjeneste blir gitt til riktig tid og det kan 
utsette heldøgnsomsorg.  
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Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Oppstart av systematisk oppfølging av personer med demens. 
 Kartlegge/innhente opplysninger om «MIN LIVSHISTORIE». 
 Gi råd og veiledning slik at den som er syk mestrer hverdagen bedre. 
 Tilby regelmessige hjemmebesøk i tillegg til kontakt ved behov. 
 Legge til rette slik at pasientens kontaktperson kan bistå ved 

konsultasjoner hos lege/tannlege dersom ønskelig. 
 Tilstrebe at personer med demens i størst mulig grad møter fast 

personale for å sikre stabilitet og kontinuitet.  
 Individuell kartlegging av personens ressurser og behov, føres inn i 

tiltaksplan og tilpasses regelmessig. 
 Pårørende skal tilbys mulighet til å delta på pårørendeskole for personer 

med demens. 
 Det skal tilbys individuelle samtaler både for personer med demens og 

pårørende. 
 Opprette en egen tjeneste i CosDoc for halvårlige kontroller ved demens, 

hvor det journalføres hva som er gjort, vurderinger og videre tiltak. 
Informasjon videreformidles til fastlegen og tilbakemelding gis 
bruker/pasient og pårørende. 

 Motivere personer med demens og deres pårørende til å benytte de 
tjenestene som tilbys. 

 Vurdere behov for hjelpemidler, brannforebyggende tiltak, 
velferdsteknologi og praktisk tilrettelegging av bolig. 
 

 

 Kommunens botilbud 
Gjennom investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser kan nybygg og 
rehabilitering av gamle bygg gjøre bygningsmassen mer demensvennlig i form av 
små avdelinger og bofellesskap med rom for hverdagsliv og aktivitet. Det stilles 
flere krav til utforming av boenhetene i Husbankens tilskuddsordning. De skal 
være universelt utformet og tilpasset personer med demens og kognitiv svikt. I 
tillegg skal botilbudet være tilrettelagt for kobling av elektroniske hjelpemidler, 
kommunikasjons- og varslingsteknologi og annen velferdsteknologi. Pr. i dag har 
ikke Nannestad kommune tilrettelagte boenheter for personer med demens. 

 
Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Omgjøring av en sykehjemsavdeling til «bofellesskap for personer med 
demens» med bemanning hele/deler av døgnet. 

 Tilby avlastnings- og korttidsopphold ved sykehjemmet. 
 Styrke/utvide skjermet enhet ved sykehjemmet. 
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Aktivitet, mestring og avlastning 
«Nasjonal faglig retningslinje om demens» sier at virksomheten skal motivere og 
legge til rette for at personer med demens kan være fysisk aktive i minst 30 
minutter hver dag. Det skal også legges til rette for psykososiale aktiviteter som 
tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og 
funksjonsnivå. Aktivitetene skal formuleres i personens tiltaksplan, som 
evalueres og tilpasses regelmessig 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens 
Personer med demens må få bistand til å mestre eget liv best mulig og 
kommunen har plikt til å bidra til at personer som har behov for praktisk eller 
personlig hjelp, får mulighet til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i 
fellesskap med andre. Aktivitetstilbudet skal være en sentral del av 
tjenestetilbudet for å støtte både hjemmeboende og beboere på sykehjemmet. Et 
slikt tilbud gir mening, mestring og gode opplevelser for brukere og avlastning 
for pårørende. I tillegg bidrar det til at brukeren får mulighet til å bo i eget hjem 
så lenge som mulig, eventuelt å forhindre institusjonsinnleggelse. 
Tilskuddsordningen for dagaktivitetstilbud fortsetter til og med 2019 og 
regjeringen vil deretter foreslå å lovfeste dagaktivitetstilbud for hjemmeboende 
personer med demens, som skal gjelde fra 1.1.2020. I Virksomhet Helse mottas i 
dag tilskudd til 14 plasser for dagaktivitetstilbud for personer med demens. 

Aktivitør på sykehjemmet 
Nannestad sykehjem har aktivitør i 50 % stilling som organiserer både felles og 
individuelle aktiviteter. Dette er et tilbud en ser er til stor glede for pasientene. 
De får muligheten til å være med på aktiviteter de gjenkjenner fra tidligere, de 
får kjenne på mestringsfølelsen når de deltar i tilrettelagte aktiviteter, samtidig 
som de er en del av et sosialt fellesskap. 

Livsgledehjem 
Fra høsten 2017 jobber Nannestad sykehjem med å bli sertifisert som 
Livsgledehjem gjennom stiftelsen Livsglede for eldre. Planen er å bli sertifisert 
våren 2019, med resertifisering etter et år. I et Livsgledehjem er det fokus på 
kartlegging av den enkeltes livshistorie og på å gi tilrettelagte individuelle 
aktiviteter ut ifra dette. I forhold til dette arbeidet er det viktig med 
dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner. 

Aktivitetsvenn                                                                                                                                                                                        
Aktivitetsvenn for personer med demens er et tilbud gjennom 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, i samarbeid med frivillighetssentralen og 
kommunen. En aktivitetsvenn er en frivillig person som har kurs og veiledning 
og skal delta i aktiviteter sammen med personen med demens. 
Nasjonalforeningen har utarbeidet et opplæringsprogram som skal 
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gjennomføres i regi av kommunen. Frivillighetssentralen skal sørge for 
rekruttering av frivillige. Pr. i dag er ikke Virksomhet Helse tilknyttet ordningen. 

Selvhjelpsgruppe 
 Norsk selvhjelpsforum har definert selvhjelp som «å ta utgangspunkt i 
opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for 
gjennom denne erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å 
oppnå forandring». Selvhjelp bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har 
iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når 
livsproblemer oppstår. Selvhjelpsarbeid er å ta disse ressursene i bruk for å 
oppnå økt mestring. Likemannsorganisert selvhjelp er også fremmet gjennom 
«Folkehelsemeldingen» (2012-2013), som en ressurs i folkehelsearbeidet. I 
Virksomhet Helse er det ønskelig å starte et arbeid med å opprette 
selvhjelpsgruppe for pårørende til personer med demens. 
 
 Avlastning 
Pårørende må sikres støtte og avlastning. I dag tilbys fleksible 
avlastningsordninger med rullerende korttidsopphold på sykehjemmet. 
Dagaktivitetstilbud kan være et avlastende tiltak. Det anses som viktig at 
hjemmesykepleien kommer inn med tjenester i hjemmet som kan være 
avlastende for pårørende. I Virksomhet Helse tilbys i stor grad hjelp til medisiner 
og dusj. Dette kan være tiltak som er bra i en startfase, hvor det er viktig at 
tiltakene introduseres forsiktig, for ikke å gripe for mye inn i hverdagen til 
pårørende.  

Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Utvide Dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 14 til 20 plasser, 
samt vurdere utvidelse til kveldstilbud og lørdagstilbud. 

 Tilby pårørende avlastning for sine i sykehjemmet. 
 Hjemmesykepleien overtar medisinering, pleie og stell som pårørende 

ellers ville måtte bidra med. 
 Tjenesten må komme tidlig inn. Behovet kan avdekkes med 

forebyggende- og helsefremmende hjemmebesøk. 
 Pårørendeskole/samtalegrupper/selvhjelpsgrupper. 
 Hjemmehjelp/praktisk bistand. 
 Vask av tøy ved sykehjemmets vaskeri. 
 Utkjøring av middagsmat. 
 Sertifisering av sykehjemmet til Livsgledehjem. 
 Oppstart aktivitetsvenn.   
 Etablere selvhjelpsgruppe for pårørende til personer med demens.                                                                              
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Velferdsteknologi og riktige hjelpemidler 
Velferdsteknologien skal bidra til at personer med demens kan leve selvstendige 
og meningsfulle liv. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt 
trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. I perioden 2013-2016 ble 
det gjennomført et nasjonalt velferdsteknologiprogram som et samarbeid 
mellom KS, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og 200 kommuner. 
Programmet utviklet et verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å innføre 
velferdsteknologi. 

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å ta i bruk følgende løsninger: 

 Lokaliseringsteknologi (GPS) 
 Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser) 
 Elektroniske dørlåser (e-lås) 
 Digitalt tilsyn 
 Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem 
 Digitale trygghetsalarmer 

 
I Virksomhet Helse har vi per i dag begynt med å ta i bruk GPS hos 
hjemmeboende personer med demens og hos personer med demens som er til 
avlastning/korttidsopphold ved sykehjemmet. Det er også installert e-låser i 
noen leilighetsbygg.  
 

Tiltak i planperioden 2017-2020: 
 

 Opplæring av ansatte vedrørende velferdsteknologi og andre 
hjelpemidler. 

 Tilby og ta i bruk GPS i større omfang, for hjemmeboende og på 
sykehjemmet. 

 Ta i bruk dørsensorer og digitalt tilsyn. 
 Ta i bruk elektronisk medisineringsstøtte hos hjemmeboende personer 

med demens. 
 Videreføre installering av e-låser. 

 
 

  



Demensplan 2017-2020  - Nannestad kommune Side 20 

Kunnskap og kompetanse 
Nasjonalforeningen for folkehelsen gjennomførte i 2013 en undersøkelse som 
viste at over halvparten av de spurte oppga at demens er forbundet med skam. 
Dette viser at det er behov for økt kunnskap om demens både hos personer med 
demens, pårørende, i samfunnet og i tjenesteapparatet. Informasjon og kunnskap 
er viktig for å sikre at personer med demens får diagnose til rett tid og at det 
tilrettelegges for personer med demens både i arbeidsliv og samfunnet for øvrig. 
Kunnskap gir trygghet, det er viktig selv å ha kunnskap og det er viktig at de 
rundt har kunnskap. 

Pårørendeskoler er et ledd i kunnskapsformidling. Det gir en arena for å kunne 
møte andre i samme livssituasjon og medvirker til læring og mestring. I 
Virksomhet Helse har det vært arrangert pårørendeskoler tre ganger. Dette er et 
lavterskeltilbud vi anser som er viktig å videreføre. 

Kompetanse i helse- og omsorgstjenestene      
«Helse- og omsorgstjenesteloven» kapittel 8 og «Spesialisthelsetjenesteloven» §3-
10 sier at virksomheter som yter helsehjelp skal sørge for at ansatte gis den 
opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte 
skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. 

For personer med demens innebærer dette at de ansatte i Virksomhet Helse, i 
henhold til sine ansvars- og arbeidsoppgaver, må ha gode kunnskaper om 
demenssykdommer, personsentrert omsorg, kommunikasjon, 
kartleggingsverktøy, tannhelse, ernæring, lindrende behandling, miljørettede 
psykososiale tiltak, aktiviteter, legemiddelbehandling samt etikk og lovhjemler 
for bruk av tvang. I tillegg er det nødvendig med god kjennskap til relevante 
tilbud i egen kommune for å kunne sette inn tiltak i tråd med 
sykdomsutviklingen til personer med demens samt deres pårørende. 
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«Demensomsorgens ABC» er et opplæringsverktøy som er utarbeidet av Aldring 
og helse for å øke kompetansen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den er 
basert på ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på 
arbeidsplassen og halvårige fagseminarer med undervisning. 

«Dette må jeg kunne» er en fleksibel og mindre omfattende opplæringsmodell 
tiltenkt ufaglærte og vikarer i helse- og omsorgsarbeid, utviklet av Aldring og 
helse. Modellen er utarbeidet for å sikre at alle som arbeider med eldre i 
kommunal omsorgstjeneste skal ha et minimum av relevant faglig 
basiskunnskap. 

Virksomhet Helse har våren 2017 deltatt i et læringsnettverk for lindrende 
behandling i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 
Akershus. Sykepleierne som har deltatt i nettverket har utarbeidet en rutine for 
lindrende behandling i Virksomhet Helse.   

Demenskontaktene/koordinatorene på øvre Romerike har gått sammen om å 
lage en felles brosjyre som spesialisthelsetjenesten kan dele ut til de som utredes 
for demens via poliklinikken. Her går det frem hvor man kan henvende seg 
dersom man ønsker kontakt med personer i kommunen med kunnskap om 
demens. Det er også opprettet et nettverk av demenskontakter/koordinatorer 
som møtes i Ullensaker ca. 4 ganger pr år for å utveksle erfaringer og diskutere 
utfordringer. 

Tiltak i planperioden 2017-2020: 

 Ta i bruk opplæringsverktøyet «Dette må jeg kunne», forankres i 
virksomhetens opplæringsplan. 

 Videreføre Pårørendeskole hvert år.  
 Oppstart av selvhjelpsgrupper. 
 Se på muligheten for oppstart av brukerskole. 
 Fortsette med intern opplæring og kursing. 
 Videreutvikle rutine for lindrende behandling ved å lage et eget kapittel 

som omhandler personer med demens. 
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Avslutning 
Gjennom arbeid med «Demensplan 2017-2020 for Virksomhet Helse Nannestad» 
kommer det frem at det gjøres mye godt arbeid i forhold til personer med 
demens. Det er viktig at dette arbeidet videreføres samtidig som Virksomhet 
Helse må utvikle seg gjennom tiltak som er satt opp i denne planen. 
 
Videre er det verdt å merke seg at målet med Nasjonalforeningen for Folkehelse 
sin kampanje er å skape et demensvennlig samfunn der personer med demens 
også kan delta. Skal vi bli et mer demensvennlig samfunn må vi mobilisere hele 
samfunnet. Vi må tenke utover Virksomhet Helse og åpne for samarbeid på tvers 
av alle samfunnsområder. 

Referanser: 
Forskrift om fastlegeordningen i kommunene (FOR-2012-08-29-842) 

Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv 1-2 2016 om forebyggende 
hjemmebesøk i kommunen 

Helse- og omsorgsdepartementet: Meld.ST. 19(2014-2015) 
Folkehelsemeldingen- Mestring og muligheter 

Helse- og omsorgsdepartementet: Demensplan 2020- et mer demensvennlig 
samfunn 

Strandenæs, M. G. (2016). Etablering og drift av hukommelsesteam. Tønsberg: 
Forlaget Aldring og Helse. 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvernets redningsoppgaver( LOV-2002-06-14-20) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (LOV-2011-06-24-30) 

Lov om folkehelsearbeid (LOV-2011-06-24-29) 

https://www.aldringoghelse.no/  

https://brannvernforeningen.no/  

https://helsedirektoratet.no 

https://www.magicapp.org/app#/guideline/ (Eksternt høringsutkast -Nasjonal 
faglig retningslinje om demens, 16.08.2017) 

https://sml.snl.no/alkoholassosiert_demens  

http://www.ssb.no/ 

https://www.aldringoghelse.no/
https://brannvernforeningen.no/
https://helsedirektoratet.no/
https://www.magicapp.org/app#/guideline/
https://sml.snl.no/alkoholassosiert_demens
http://www.ssb.no/

