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1.0 INNLEDNING 

1.1 Forord 

Demensplanen i Fauske kommune skal angi retning vi ønsker for demensomsorgen i Fauske. 

Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Målet er at de som får en 

demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig liv hele livet ut. Økt kunnskap hos 

Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med demens, bidrar til større 

forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er basert på nasjonale og 

lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra Fauske kommune. 

 

1.2 Formål og bakgrunn 

Formålet med Demensplan for Fauske er å følge opp de nasjonale føringene i Demensplan 

2020 som er Regjeringens 5-års plan for demensomsorgen i Norge, vedtatt 2016. Denne og 

kvalitetsreformen - Leve hele livet. For å nå disse målene skal regjeringen bidra til større 

åpenhet og øke kunnskapen om demens. De ønsker at det skal utvikles gode, fleksible og 

tilpassede tjenester til personer med demens og deres pårørende. Tjenestetilbudet skal ta 

utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og vaner.  

Fauske kommunes demensplan gir en statusbeskrivelse av demensomsorgen i dag og skal 

angi retning og utvikling av morgendagens demensomsorg. Planen sier noe om hvordan vi 

vil utvikle gode fleksible og tilpassende tjenester med fokus på bolig, forebygging, 

diagnostisering til rett tid, og oppfølging etter diagnose. Det er behov for å utvikle gode 

pasientforløp med en trygg og koordinert oppfølging. Personsentrert omsorg og et 

aldersvennlig samfunn skal være en rød tråd gjennom hele planen. Arbeidet med 

forebyggende tiltak både for å forebygge sykdommen, og videre utvikling av sykdommen, er 

viktig både for innbyggerne og i et samfunnsperspektiv.  

 

1.3 Lovverk  

I 2017 kom Helsedirektoratet med en nasjonal faglig retningslinje om demens. Denne 

gir føringer og anbefalinger på områder innenfor demensomsorg. En rekke lover virker inn 

direkte eller indirekte på omsorgen for personer med demens. 

Regjeringens Demensplan 2020 har 6 strategier  

1. Selvbestemmelse, involvering og deltakelse  

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

3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose  

4. Aktivitet, mestring og avlastning  

5. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassende tjenestetilbud  

6. Forskning, kunnskap og kompetanse 
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1.4 Mandat for arbeidsgruppen.  

Arbeidet startet etter bestilling fra Helse og omsorgsutvalget i mars 2019.  Den utarbeides 

etter faglige retningslinjer gitt på nasjonalt nivå. 

Fagpersoner i planarbeidet: Demenssykepleier hukommelsesteamet Mona Hanssen, ass 

avd.leder hjelpepleier med videreutdanning i geriatri Heidi S.Olsen, Avdelingsleder skjermet 

enhet Snorre Johansen, avdelingsleder dagsenter Margrete Djupvik, seniorrådgiver 

forebyggende hjemmebesøk Gunn Zakariassen 
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2.0 FAKTA OM DEMENS 

Demens skyldes forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Det kan ramme oss alle, og 

arter seg forskjellig fra person til person. Et vanlig kjennetegn er at hukommelsen svekkes i 

en slik grad at hverdagslivet blir endret. 
https://nasjonalforeningen.no/contentassets/f3324167b40c4267818d8d796c87da40/fakta-om-

demens-2017_web.pdf  Det finnes rundt 100 ulike demenssykdommer og de vanligste 

demenssykdommene er Alzheimer, etterfulgt av Vaskulær demens og Demens med Lewy-

legemer, Frontotemporal demens og Alkoholrelatert demens. 
https://www.aldringoghelse.no/demens/ 

 

2.1 Forebygging av demens, livsstil og levekår. 

En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Ett beinbrudd kan slik 

utløse en kognitiv svikt. Fysisk aktivitet kan fungere som primært forebyggende tiltak mot 

utvikling av demens og sekundært for å hindre funksjonsnedsettelse hos personer som 

allerede har utviklet demens.  Sunne levevaner som å være fysisk aktiv, holde blodtrykket 

nede, unngå overvekt, slutte å røyke samt unngå å drikke for mye alkohol bidrar til god 

helse og kan redusere risikoen for demens og andre sykdommer.  Fysisk aktivitet, 

fallforebygging, sosial og kognitiv deltakelse, samt tiltak for å forebygge underernæring og 

depresjon, er viktige elementer for å bidra til økt livskvalitet. 
https://nasjonalforeningen.no/demens/forebygging/forebygging-av-demens/   
Ved demenssykdom må det tilrettelegges for mulighet til å ha en meningsfull hverdag for å hindre 

passivitet slik at daglige gjøremål mestres så lenge som mulig. 

 

 

 

 

https://nasjonalforeningen.no/contentassets/f3324167b40c4267818d8d796c87da40/fakta-om-demens-2017_web.pdf
https://nasjonalforeningen.no/contentassets/f3324167b40c4267818d8d796c87da40/fakta-om-demens-2017_web.pdf
https://www.aldringoghelse.no/demens/
https://nasjonalforeningen.no/demens/forebygging/forebygging-av-demens/
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2.2 Forekomst av demens nå og i framtida 

Helsetjenesten må betjene en større og eldre befolkning. I Meld. St. 11 (2015-2016) 

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 -2019) presenteres framskrivning av folketall og 

konsekvenser for ressursbehovet i spesialisthelsetjenesten fram mot 2030. Befolkningen i 

Norge blir større og eldre. Fram til 2030 vil det bli om lag 300 000 flere eldre over 70 år enn i 

dag, dvs. en økning på over 50 %. For Fauske vil det i 2030 utgjøre 246 personer som vil ha 

en demenssykdom.  
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-

hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-

987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf  

 

Oversikt over forventet forekomst av personer med demens i Fauske kommune. 

 

 

2.3 Yngre personer med demens 

Av alle som lever med demens i dag, regner vi med at minst 4 000 er under 65 år.  For 

Fauske vil det utgjøre i underkant 10 personer og tallet forventes å øke. Hos yngre er det 

målt at de har større vansker med planleggingsevne, å forstå hva man ser og 

orienteringsevnen, enn det eldre har. 
 https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ung-med-demens/ 
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https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ung-med-demens/
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2.4 Utviklingshemming og demens.   

Mange personer med psykisk utviklingshemming får demens. Det er en vanskelig oppgave å 

skille om funksjonssvikt skyldes demens eller andre psykiske eller fysiske sykdommer, eller 

endringer i omgivelser. Personer med Downs syndrom har stor risiko for å utvikle demens i 

ung alder. https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-

personer-med-utviklingshemning-i-norge/ 

  

2.5 Demens hos personer med samisk språk eller andre med minoritetsbakgrunn 

Vi har både erfaringer og forskningsbasert kunnskap om at når eldre blir alvorlig syke, kan 

de miste andrespråket. Hvis andrespråket er norsk, viser det seg at det er det som først blir 

borte, og en husker best sitt morsmål. Det må tas spesielt hensyn til språklige og kulturelle 

forskjeller. Når det gjelder utredning av demens hos personer med minoritetsbakgrunn, er 

det anbefalt at de utredes i spesialisthelsetjenesten hvis det er språklige utfordringer. 
https://www.nrk.no/sapmi/frykter-a-miste-det-norske-sprak-1.8050971  

 

2.6 Alderspsykiatri 

Forskjellen mellom demenssykdom og alderspsykiatriske sykdommer (depresjon, angst, 
psykose) kan ofte være vanskelig å skille. Med demens følger også endringer i atferd og 
psykisk helse. Rusfeltet vil med stor sannsynlighet få flere med alderspsykiatriske lidelser.  

 

2.7 Personsentrert omsorg 

Det vil si å ha fokus på personen, og ikke på sykdommen. For å opprettholde et verdig liv 

hele livet, er kjennskap til personen viktig, ikke minst når evnen til å uttrykke ønsker og hva 

som er viktig blir borte.  
https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/modul-demens-og-

palliasjon/personsentrert-omsorg/#0 

 

 

2.8 Tiltak mot angst, uro og vandring 

Når en mister kontrollen over tilværelsen og ikke lenger har hukommelsens hjelp, er 

omgivelsene helt avgjørende for trygghet. Noen «godtar» en slik tilværelse bedre enn 

andre, og beholder tryggheten. Andre blir urolige, engstelige, aggressive og trenger tettere 

oppfølging. Ved å ha gode rutiner og kunnskap i bruk av miljøtiltak, mulighet og tid til å 

iverksette tiltak, vil en få redusert angst og uro. Bemanningen må være stabil og bestå av 

kjent personell, slik at personalet kan følge pasienten tett opp, og iverksette de tiltak som 

situasjonen til enhver tid krever. Personalet bør ha videreutdanning innen demensomsorg 

for å ha forståelse for sykdommen og sykdomsutviklingen. 

https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-personer-med-utviklingshemning-i-norge/
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-personer-med-utviklingshemning-i-norge/
https://www.nrk.no/sapmi/frykter-a-miste-det-norske-sprak-1.8050971
https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/modul-demens-og-palliasjon/personsentrert-omsorg/#0
https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/modul-demens-og-palliasjon/personsentrert-omsorg/#0
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2.9 Ernæring 

Faren for underernæring øker hos personer med kognitiv svikt eller demenssykdom. Dårlig 

kosthold og dehydrering kan også gi redusert hukommelse. Alle som kartlegges for demens 

blir tatt høyde og vekt av slik at de kan følges opp ved eventuell vektendring og tiltak kan 

iverksettes på ett tidligere tidspunkt.   
https://sykepleien.no/forskning/2013/11/underernaering-hos-eldre-hjemmeboende-personer-med-

demens  

 

2.10 Lindrende behandling ved demens   

Uavhengig av diagnose, er det anbefalt å ha en forberedende samtale med pasient, 

pårørende og helsepersonell for å planlegge tiden framover, og helsehjelp ved livets slutt. 

Hensikten med samtalen er brukermedvirkning og medbestemmelse, gjensidig trygghet og 

tillit mellom pasient og helsepersonell, og gi helsepersonell grunnlag for beslutninger og 

gode prosesser videre.  

God smertebehandling blir en del enklere for pasienter i sykehjem som selv kan beskrive 

dette, enn hos dem som ikke kan sette ord på smerten på grunn av redusert hukommelse, 

språk og manglende refleksjonsevne.  

Dette får også konsekvenser for vurdering av effekt og eventuelle bivirkninger av 

behandling. Disse pasientene er avhengige av at pleiepersonell og andre omsorgspersoner 

kan tolke verbale og ikke-verbale tegn som uttrykk for smerte og ubehag. Atferds baserte 

smertekartleggingsinstrumenter er nødvendig ved smertekartlegging hos moderat til 

alvorlig demente pasienter.  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-lindrende-behandling-til-personer-med-

demens/id2602441/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sykepleien.no/forskning/2013/11/underernaering-hos-eldre-hjemmeboende-personer-med-demens
https://sykepleien.no/forskning/2013/11/underernaering-hos-eldre-hjemmeboende-personer-med-demens
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-lindrende-behandling-til-personer-med-demens/id2602441/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-lindrende-behandling-til-personer-med-demens/id2602441/
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3.0 UTREDNING OG DIAGNOSTISERING AV DEMENS 

Målet med utredning er ikke bare å stille en diagnose, men utredningen skal også danne 

grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser demenssykdommen har for livskvalitet og 

fungering i daglige aktiviteter samt muligheter for medikamentell behandling.  

 

3.1 Diagnostisering 

Utredningen bør foregå i samarbeid mellom fastlegen og hukommelsesteamet. 

Hensikten med diagnostisering er blant annet å: 

• skille demens fra normal aldring, somatisk sykdom og psykiatrisk sykdom. 

• skille demens fra legemiddel- og ruspåvirkning 

• skille mellom ulike typer demens 

Aldring og helse har utarbeidet et verktøy til bruk for diagnostisering i kommunene. 

 

3.2 Fastlegens ansvar og oppgaver ved diagnostisering 

Utredningen starter hos fastlegen. Det er viktig at personer med demens får stilt diagnosen 

til rett tid. Dette har betydning for behandling og planlegging av framtiden. Etter at 

diagnosen er stilt og formidlet til personen med demens og dens pårørende, er fastlegens 

oppgave å følge pasienten opp med årlige kontroller, og hyppigere ved behov. Hvis 

hukommelsesteamet ikke har deltatt på utredningen, kan fastlegen etter samtykke fra 

pasienten ta kontakt med hukommelsesteamet. 

  

3.3 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

Demensplan 2020 slår fast at det er fastlegen som har hovedansvaret for diagnostiseringen, 

men at legen i noen tilfeller bør henvise til spesialisthelsetjenesten. I det diagnostiske 

arbeidet kan fastlegen søke bistand hos spesialister ved Kløveråsen utrednings- og 

kompetansesenter. Spesialisthelsetjenesten har også et lovfestet ansvar for å veilede 

ansatte i kommunehelsetjenesten ved behov.  
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3.4 Hukommelsesteamets ansvar og oppgave 

Hukommelsesteamet har etablerte rutiner for samarbeid med lege, Tildelingskontor, 

Dagsenter, Hjemmebaserte tjenester, ergoterapi, syn og hørselskontakt for å sikre en 

tverrfaglig tilnærming. Hukommelsesteamet i Fauske Kommune er et lavterskeltilbud, 

lokalisert på Fauske Helsetun. Oppgave er å være behjelpelig med å utføre kartlegginger 

angående utredninger og utviklingen av demenssykdommen. Gi støtte, informere, være 

tilgjengelig for pasient og pårørende. Oppgaven består også av halvårlig oppfølging med 

veiledning av pårørende, vurdering av nye eller justering av eksisterende hjelpetiltak.   

 

 

 

Under oppfølgingen av den som har en demenssykdom og deres pårørende ser en at 

belastningen for de pårørende går ned ved tettere oppfølging. Selv om den som har en 

demenssykdom blir sykere, blir den følte belastningen mindre. 

Tiltak som blir forsøkt satt inn for å gi avlastning kan være støttesamtaler, støttekontakt, 

tiltakspakke demens, dagsenter som Solstua eller avlastning.  
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4.0 Å LEVE MED DEMENS 

Svært mange med demens forteller om en økende opplevelse av å føle seg utenfor. De føler 

at de på grunn av sin sykdom gradvis mister tilhørighet til folk rundt seg, og til samfunnet. 

Utviklingen av demens har gitt dem en følelse av å ikke lenger være normale. Personer som 

selv har demens eller som har pårørende, har også behov for mer kunnskap om demens. 
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/leve-med-demens  

 

4.1 Kunnskap om demens og mestring 

Etter utredning og diagnostisering er det ønskelig å gi tilbud om en individuell samtale om 

veien videre. Det gis i dag tilbud om pårørendeskole, samtalegrupper. Møteplass for 

mestring er et kurstilbud til yngre personer med demens sammen med pårørende.  

Tid til å være ung et tilbud til unge under 30 år, som er barn av personer med demens. 

Pårørendeskole, samtalegruppe og direkte veiledning kan hjelpe pårørende å håndtere 

situasjonen bedre. Det blir årlig avholdt interkommunal pårørendeskole sammen med 

Sørfold og Saltdal kommune. For pårørende til mennesker med kronisk sykdom, er det viktig 

at de føler at de kan mestre situasjonen. Det er etablert Samtalegrupper og tilbud om kontakt 

med likeperson. 

https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/mestringskurs-

p%C3%A5r%C3%B8rende/ 

https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/tid-til-%C3%A5-v%C3%A6re-ung/ 

 

 

 

 

 

https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/leve-med-demens
https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/mestringskurs-p%C3%A5r%C3%B8rende/
https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/mestringskurs-p%C3%A5r%C3%B8rende/
https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/tid-til-%C3%A5-v%C3%A6re-ung/
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4.2 Oppfølging av pårørende 

Kommunen har plikt til å involvere pårørende og gi støtte, veilede og informere om 

mulighet for avlastningsordninger. Det kan søkes om omsorgslønn for de som har store 

omsorgsoppgaver. Oppfølging av pårørende gjøres regelmessig for å unngå at pårørende 

selv blir syke på grunn av omsorgsbelastning.  

Demens i familien kan føre til depresjon, angst og andre stressrelaterte plager. Det er derfor 

riktig å finne tiltak som kan hjelpe pårørende som er i en slik livssituasjon. Avlastning i 

hjemmet er ikke etablert i Fauske. Det er etablert støttekontakt, dagaktivitetstilbud eller 

avlastningsopphold på institusjon. Dette kan gi de pårørende fysisk fri i perioder. I tillegg har 

Demensforeningen samtalegrupper hvor pårørende kan melde sin interesse. Det er også 

mulighet til å få snakke med en likeperson.  
https://www.aldringoghelse.no/demens/aktiviteter-og-avlastning/hjemmet-som-base/ 

 

4.3 Tiltakspakke demens 

Tiltakspakke demens er en tjeneste som består av en tettere oppfølging av pasient og 

pårørende. Oppfølgingen gjøres av en kontaktperson i hjemmesykepleien hver 4. uke med 

samtale og kartlegging av behov for endringer i tjenestene. Dette vil raskere avdekke 

underernæring, infeksjoner, dehydrering som igjen kan avverge innleggelse i sykehus.  
https://www.utviklingssenter.no/tiltakspakke-demens.5273737-176141.html 

 

4.4 Hjemmesykepleie  

Etterhvert som sykdommen utvikler seg vil det kunne melde seg behov for hjemmebaserte 

tjenester. Hjemmebaserte tjenester bør organiseres på en måte slik at det gir tryggere 

rammer for pasienten. Å arbeide i team gir færre personer å forholde seg til, tryggheten 

øker og endringer hos pasienten fanges opp raskere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aldringoghelse.no/demens/aktiviteter-og-avlastning/hjemmet-som-base/
https://www.utviklingssenter.no/tiltakspakke-demens.5273737-176141.html
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5.0 DAGAKTIVITET OG AVLASTNING  

 

5.1 Dagaktivitetstilbud  

Aktivitet – fysisk, kognitivt og sosialt, er viktig for alle personer med demens. Det kan gi 
mening, tilhørighet og kvalitet i hverdagen, og det kan også bidra til at konsekvensene av 
demenssykdommen blir mindre. Fysisk aktivitet vil for eksempel redusere fallrisikoen og 
bedre ADL-funksjonen (Aktiviteter i dagliglivet), sosialt samvær vil stimulere appetitten, 
redusere ensomhet, mm. Målsettingen for dagaktivitetstilbud er dels rettet mot personer 
med demens, dels mot pårørende. 
Bildet under viser skjematisk hvordan kognitiv svikt, fall og ensomhet påvirker hverandre.  
 
  

 

 

 

 

 

 

Kognitiv svikt 

 

 
 
Fra 2012 har det vært statlig øremerkede tilskuddsmidler til å opprette dagaktivitetstilbud 
for hjemmeboende personer med demens. Fra 2020 vil det bli en lovfestet plikt for 
kommunen å tilby dagaktivitetstilbud og tilskuddsmidlene vil opphøre. Miljø- og 
aktivitetsavdelingen i Fauske har siden høsten 2011 hatt dagaktivitetstilbud for 
hjemmeboende personer med demens, med målsetting å øke livskvaliteten i hverdagen for 

Kognitiv svikt 

Fall Ensomhet 

Bedre balanse, 

fysisk aktivitet og 

mental helse 

reduseres fallfaren 

Ved sosial deltakelse 

holder mange 

funksjoner seg bedre 
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brukerne, gjennom tilpasset aktivitet. Respekt, mestring og trivsel er sentrale begrep for å 
oppnå dette. Dagaktivitetstilbudet er opptatt av å fremme det friske og ikke fokusere på det 
som ikke fungerer.  
 
Det antas at tilrettelagte dagaktivitetstilbud kan utsette behovet for sykehjemsplass fra 1-2 
år, og at det også har betydning for livskvaliteten både for personen med demens og for 
pårørende.  
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/dagaktivitetstilbud-gir-p%C3%A5r%C3%B8rende-
n%C3%B8dvendig-avlastning/ 
Ut fra antatt økning i antall personer med demens i Fauske kommune, vil behovet for 
dagaktivitetsplasser øke betydelig i de neste 10-12 år. Dagaktivitetstilbudet bør økes både i 
antall dager og utvidet åpningstid. Dagaktivitetstilbud er en viktig del av tiltakskjeden, og gir 
rikelig anledning til å observere pasientenes funksjonsnivå over tid, som igjen er med på å 
sikre rett omsorgsnivå framover. Solstua dagsenter har egen Facebook side som kan følges. 
 
 
 
5.2 Aktivitetstilbud yngre personer med demens. 

Fauske kommune har i dag ikke noe spesielt tilbud til yngre personer med demens. Det er 

ett ønske om å kunne legge til rette for aktivitet og gode opplevelser som kan bidra til en 

meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse. Mange har levd et aktivt liv og ønsker å 

fortsette med det. Ved å lage et tilbud knyttet til natur, treningsstudio, «inn på tunet» vil 

denne gruppen få tilbud som gir økt livskvalitet. For at aktivitetstilbud skal ha avlastende 

effekt for pårørende, bør tilbudet gis med tilstrekkelig intensitet. Erfaringer viser at mange 

brukere får aktivitetstilbud for sent i forløpet, at tilbudet gis for få dager i uken og ikke er 

godt nok tilpasset spesielt yrkesaktive pårørende. 

 
 
5.3 Grønn omsorg/Inn på tunet  
 
Grønn omsorg/inn på tunet, kan være ett tilbud om varierte og tilpassede aktivitetstilbud.  
Inn på tunet er et dagaktivitetstilbud lagt til en gård. Det er et samarbeid mellom bonden på 
gården og kommunen, og er egnet for fysisk spreke personer med demens som har glede av 
og interesse for å være med på ulike gårdsaktiviteter. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020
.pdf 
 
5.4 Lavterskeltilbud. 
 
Demens er fremdeles tabubelagt for enkelte personer med demens og deres pårørende. For 
å nå fram til disse familiene, er det derfor viktig med tilbud som verken etterspør diagnose 
eller stiller krav til vedtak.  I Fauske kommune har vi gå- trening i SKS hallen, som kan være 
et slikt tilbud. Tiltaket kombinerer fysisk aktivitet med mulighet for påfølgende sosialt treff. 
Helsetunets venner har lørdagskafe i kafeen på Helsetunet som er åpent for alle. Det er 
behov for at lavterskeltilbudet utvides til flere arenaer. 

https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/dagaktivitetstilbud-gir-p%C3%A5r%C3%B8rende-n%C3%B8dvendig-avlastning/
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/dagaktivitetstilbud-gir-p%C3%A5r%C3%B8rende-n%C3%B8dvendig-avlastning/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
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https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020
.pdf 
 
5.5 Støttekontakt  
 
Mange personer med demens vil ha nytte av støttekontakt. Støttekontakt er en 
vedtaksbasert tjeneste og dermed ikke et lavterskeltilbud. Støttekontakt gis også som et 
avlastningstilbud til pårørende. 
 
5.6 Åpningstider og organisering  
 
Nåværende dagaktivitetstilbud har åpent 5 dager i uken med ordinær åpningstid fra 8-
15.30. To av dagene er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Tilbudet til denne 
gruppen bør utvides til 5 dager pr uke. For å få en best mulig effekt og størst mulig stabilitet 
vil et tilbud om 5 dager i uken være best.  
Det er behov for utvidet og en mer fleksibelt tilbud flere dager i uken med lengere 
åpningstid. Det er mange personer med demens som bor alene og har behov for denne 
tjenesten utover den ordinære åpningstiden. For grupper som har behov for dagsenter 
kveld og helg er ikke dette et tilbud vi har pr 2019. 
Dagsenteret har pr 2019 ikke egnede lokaler for å utvide tilbudet eller å ta imot to grupper 
samtidig. 
 

5.7 Avlastningstiltak 

 

Det er flere former for tilbud om avlastning til pårørende. Det kan være støttekontakt, 

dagsenter tilbud samt avlastning i institusjon. Det er behov for et mer fleksibelt tilbud om 

avlastning på både dag og kveldstid. Pr 2019 har Fauske kommune avsatt 2 plasser til 

avlastning i institusjon beregninger viser at behovet vil bli 10-12 avlastningsplasser. 

 

5.8 Andre terapiformer 

 

Det er flere terapiformer som kan benyttes i forhold til personer med demens. Dette kan 

blant annet være musikkterapi, hukommelsesstimulerende terapi. 
https://musikkbasertmiljobehandling.no/ 

https://www.aldringoghelse.no/demens/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/ 
Det er ønskelig at helsepersonell holder seg orientert om hva som kan iverksettes for å bedre 

hverdagen til personer med demens. 

 

5.9 Tildelingskontoret 

Fauske kommune forvalter helse og omsorgstjenestene via Tildelingskontoret. Det gjøres en 

faglig vurdering, og utfra denne fattes vedtak med hjemmel i lovverk.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://musikkbasertmiljobehandling.no/
https://www.aldringoghelse.no/demens/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/
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6.0 BOLIG OG KOSTNADER  

6.1 Bo lengst mulig i eget hjem 

Når en person får en demenssykdom kommer alltid spørsmålet om hvor lenge 

vedkommende kan bo hjemme. Målsetningen er at folk skal kunne få bo hjemme lengst 

mulig. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kommer behovet for tjenester som 

hjemmesykepleie, dagsenter, korttidsopphold, avlastning, tilrettelagt botilbud eller 

sykehjemsplass. Det er pr 2019 ca 90 personer med demens som bor hjemme.  

 

6.2 Tilrettelagte boliger for personer med demens 

Per 2019 mangler Fauske kommune botilbud til personer med demens som er for syke til å 

bo hjemme, men for friske til å bo på sykehjem. Bolig og fysiske omgivelser utover de 

generelle krav til universell utforming av boliger og nærmiljø, taler dokumentasjon for at 

små, tilrettelagte boenheter med hjemlig miljø og få beboere har gunstig effekt på personer 

med demens. Enkel utforming og særpreg på hvert rom fremmer rom- og stedsans. Korte 

ganger og korridorer gir få veivalg. For å unngå at bomiljøet forsterker sykdomsutviklingen 

og reduserer mestringsevnen, bør det legges vekt på slike forhold både ved tilpasning av 

egen bolig og utbygging av tilrettelagte boliger og sykehjem.  

https://www.aldringoghelse.no/boligguiden/boenheter-personer-med-demens/ 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/notater/2014/notat_2014_demens_botilbud.pdf  

«Hvis en bygger for ungdommen ekskluderer en de eldre, bygger en for de eldre inkluderer 
vi alle» 

 

6.3 Sykehjem for personer med demens  

Fauske Kommune har ikke sykehjemsplasser som er fysisk tilrettelagt for personer med 

demens. Dette gjelder både inne og utearealer. Med tilrettelagte boliger for personer med 

https://www.aldringoghelse.no/boligguiden/boenheter-personer-med-demens/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/notater/2014/notat_2014_demens_botilbud.pdf
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demens kan en unngå utagering og samtidig redusere bruken av medikamenter på grunn av 

uro. Rom med ekstra lydskjerming, vandrerute, mulighet til å gå ut.  

 

6.4 Omsorgstrappen med kostnader i Fauske kommune.  

Bergers skala.  

 

«Omsorgstrapp» viser utvikling av tjenester ved Alzheimers sykdom i en 10-12 års periode. 

Fauske mangler botilbudet mellom hjem og sykehjem. 

 

«Hvis en bygger for ungdommen ekskluderer en de eldre. Bygger en for de eldre inkluderer 

vi alle» 

 

Kostnadene i Fauske kommune for drift av en sykehjemsplass i avdeling for personer med 

demens er ca. 1,1 til 1.3 mil pr år pr pasient. 

Når en person kommer inn på avlastning betaler vedkommende for egne medisiner og 

medisinsk utstyr. 

Kostnadene ved å drifte en plass i bolig med lavere omsorgsnivå enn sykehjem forventes å 

være betydelig rimeligere. Dette er ett botilbud Fauske mangler.  

Pr mars 2019 har Fauske kommune 8 personer som kunne bodd med lavere omsorgsnivå, 

men som har langtidsplass i sykehjem på grunn av mangel på annet egnet bolig.  
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Dagtilbud er vesentlig rimeligere enn institusjonsplass. 

 

 

Skjematisk fremstilling av cirka kostnader på ulike tilbud. 

 

 

6.5 Sykdomsforløp og ressursbruk 

 

Tall på Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens fra 2015 med tall hentet fra 2013 sier at 

gjennomsnittlig sykdomsvarighet med demens er 8,1 år fra symptomdebut til død. Tid fra 

symptomdebut til diagnose blir stilt er gjennomsnittlig 3 år. Fra diagnose er stilt til 

innleggelse i institusjon er det gjennomsnittlig 3 år og opphold på avdeling for personer med 

demens er i landsgjennomsnittet er på 2,1 år. Grovt regnet har 85-90 % av de som har 

demens behov for heldøgns omsorgstilbud i siste fase av livet. 
Årlige kostnader til helse- og omsorgstjenester for pasienter med demens er 358 000 kroner per 

person pr 2015. Med utgangspunkt i en forekomst på 78 000 er dermed totalkostnaden for personer 

med demens 28 milliarder kroner per år. Kostnader per person med demens gjennom hele 

sykdomsforløpet: Totale kostnader til helse- og omsorgstjenester gjennom hele sykdomsforløpet for 

en person med demens utgjør 2,9 millioner kroner. Opphold på sykehus utgjør 11 % av 

totalkostnadene, hjemmesykepleie 20 %, opphold på sykehjem 60 % og andre utgifter 9 %. 

Kommunen finansierer 76 % av de totale kostnadene, staten finansierer 12 %, og de resterende 12 % 

er egenbetaling fra pasientene.    

https://sykehuset-innlandet.no/Documents/REDIC_Rapport_Kortversjon.pdf  
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7.0 VELFERDSTEKNOLOGI 

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan 

bedre den enkeltes evne til å klare seg selv, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for 

brukeren. Teknologiske hjelpemidler skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, 

sikkerhet, selvhjulpenhet og medbestemmelse. Dette gjelder både for eldre som bor 

hjemme, pasienter i sykehjem, og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser 

også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene 

i kommunen. 

I Fauske kommunes kommunehelseplan for Helse-omsorg og sosial 2018-2026 som ble 

vedtatt i juni 2018 heter det at: «Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet i helse-

omsorg- og sosialtjenesten. Velferdsteknologiske løsninger er med på å skape en tryggere 

og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Teknologi kan brukes 

til å løse helt konkrete problemer og dermed møte behov brukerne har. Teknologi vil aldri 

erstatte nærhet og omsorg, men være et supplement til disse tjenestene. Nasjonale 

styringsdokumenter viser at velferdsteknologi har potensiale til å effektivisere tjenester, 

men i en overgangsfase er det viktig å sette av nok ressurser til å etablere ny praksis. De 

økonomiske rammer vil virke inn på resultater og måloppnåelse» 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-

losninger-i-kommunene  

 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-losninger-i-kommunene
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-losninger-i-kommunene


 

  Fauske kommune//Demensplan 2020 – 2026 

                             

 

8.0 DEMENSNETTVERK OG FRIVILLIGE  

 

8.1 Samarbeid med frivillige  

Det er ett omfattende og uformelt samarbeid med lag og foreninger i pleie og omsorg. 

Behovet for en frivillighetskoordinator som kan koordinerer dette arbeidet og eventuelt 

utarbeide samarbeidsavtaler med frivillige er stort.  Koordinatoren skal samordne all frivillig 

aktivitet innen pleie og omsorg slik at de frivillige blir ivaretatt, samt bidra til at deres innsats 

blir et godt supplement til kommunale tjenester.  

 

 

8.2 Et mer aldersvennlig samfunn  

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene 

i befolkningen som de trenger hjelp fra. Fauske kommune har inngått avtale med 

Nasjonalforeningen for folkehelsen om å arbeide for ett mer demensvennlig samfunn. 

Kampanjen innebærer at lokalmiljøet skal kurses i hvordan bedre ivareta personer som har 

en demenssykdom, slik at de kan bli møtt med forståelse og fortsatt kan føle seg som en 

viktig del av samfunnet. Dette er en pågående kampanje, og det gis årlige tilbud om kurs 

både til privat, offentlig sektor, samt til lag og foreninger. 
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/kommuner-og-demens/demensvennlig-samfunn/ 

 

8.3 Aktivitetsvenn/besøksvenn 

Nasjonalforeningen for folkehelse- Fauske demensforening har en samarbeidsavtale med 

Fauske kommune om aktivitetsvenn.  En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør 

hverdagsaktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan 

demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at 

personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.   

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/kommuner-og-demens/demensvennlig-samfunn/
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9.0 MEDARBEIDERNES KOMPETANSE  

 

9.1 Medarbeidernes kompetanse 

For å kunne tilby personsentrert omsorg og ha kunnskap om demenssykdommene og 

kjennskap til ulike metoder for å takle endret atferd er det viktig med kompetanse blant 

helsepersonell på alle nivå. Det må tilrettelegges både praktisk og økonomisk for 

kompetanseheving hos pleiepersonell som skal jobbe med denne gruppen. 

Kunnskap og kompetanse økes i hjemmesykepleien og sykehjem. 2017-2019 ble det 

gjennomført kurs i Demensomsorgens ABC hvor 94 av de ansatte deltok. Videreføring av 

Demensens ABC med egen ABC- perm om Miljøbehandling er ønskelig. Kompetanseplan fra 

2012-2020 har blant annet videreutdanning innen demens som ett av satsningsområdene 

noe som er behov for å videreføres. 

Det er i tillegg tilknyttet 100% stilling med medisinfaglig kompetanse til Fauske sykehjem. 

 

                   

 



 

  Fauske kommune//Demensplan 2020 – 2026 

  

 

10.0 HANDLINGSPLAN FREM MOT 2026  

 

 

Status Utfordringer Strategi og ønsket 
utvikling fram mot 2026 

2.1 Forebygging av demens. 
Fysisk aktivitet, sosialt 
fellesskap, ivaretakelse av 
egen helse. Forebyggende 
hjemmebesøk med kartlegging 
og motivering til å ivareta 
egen helse. Lavterskeltilbud 
SKS hallen,  Gruppetrening for 
ulike grupper via 
frisklivssentralen. 

Motivere befolkningen til å 
ta grep om eget liv for om 
mulig å bremse utviklingen 
av demens. 

Legge til rette for fysisk 
aktivitet, lavterskeltilbud.  
-Røykeslutt kurs 
-Hjelp til vektreduksjon 
-Diabetes «Å leve med 
diabetes» 
- Gruppetrening KOLS, 
hjerte/kar. 
-Flere benker langs gang og 
sykkelstier 

2.2 Økt antall personer med 
demens.  
-Hukommelsesteamet har i 
2019 oversikt over 93 
hjemmeboende personer med 
demens.  
-Samtidig regner en med at 
85% av de som bor i sykehjem 
har en demenssykdom.   
- En antar at det er flere som 
bor hjemme og enda ikke har 
fått stilt en demensdiagnose 
enda. 

Hvordan ha kapasitet til å 
følge opp pasient og 
pårørende på en god måte 
når antallet vil øke med 
50% fram mot 2026 

-Få oversikt over antallet og 
status slik at en er forberedt 
på eventuelle behov for 
hjelp som kommer. 
-Øke ressursene til 
demensarbeid.  
-Flere får tjenesten 
tiltakspakke demens som 
utføres av 
hjemmesykepleien 
-Arbeidslag i 
hjemmesykepleien  



 

  Fauske kommune//Demensplan 2020 – 2026 

Status Utfordringer Strategi og ønsket 
utvikling fram mot 2026 

4.1 Pårørendeskole 
Helsedirektoratet gir tilskudd 
for drift og gjennomføring av 
pårørendeskole frem til 2020. 

-Opprettholde tilbud om 
pårørendeskole når 
tilskudd fra 
Helsedirektoratet 
opphører etter 2020.  

-Holde pårørendeskole i 
samarbeid med Sørfold og 
Saltdal en gang pr år. 

4.1 Samtalegrupper 
Helsedirektoratet gir tilskudd 
til drift av samtalegrupper for 
pårørende til personer med 
demens frem til 2020. 

-Opprettholde tilbudet om 
samtalegruppe for 
pårørende når tilskuddet 
fra Helsedirektoratet 
opphører etter 2020. 

-Opprettholde tilbudet om 
samtalegrupper for 
pårørende. 

4.3 Tiltakspakke demens 
kjøres som prosjekt 2019. 

-Kapasitet i 
hjemmesykepleien til å 
tilby tiltakspakke demens 
til alle som får påvist 
kognitiv svikt. 

-Alle som får påvist en 
kognitiv svikt skal få tilbud 
om tiltakspakke demens. 

5.4 Behov for flere 
lavterskeltilbud i Fauske. 
Noe av det som er nå er gå 
trening i SKS hallen x 2 pr uke.  
Lørdagskafe helsetunet 2. 

Flere lavterskeltilbud hvor en 
ikke etterspør verken 
diagnose eller stiller krav til 
vedtak.  

-Turgruppe 

- Ukentlig tilbud til personer 
med demens og pårørende. 
- Samarbeid med frivillige. 
- Etablere en egen møteplass 
for personer med demens.  

5.6 Dagaktivitetstilbud. Har 
åpent 2 formiddager 
tilrettelagt for personer med 
demens.  2 formiddager og 1 
ettermiddag beregnet på 
somatikk, her deltar også 
enkelte personer som har en 
demenssykdom. 

-Ugunstige lokaler gir 
begrensninger til å ha mer 
enn en gruppe av gangen 
-Behov for økt tilbud om 
dagplass samt tilrettelagt 
tilbud om dagplass til yngre 
personer med demens. 
 

-Nye og flere lokaler. 
-Økt bemanning for å øke 
tilbudet til ettermiddagstid 
samt øke tilbudet.  
-Eget tilbud til yngre 
personer med demens. 

5.6 Fleksibel organisering på 
dagsenteret er ikke etablert. 

-Hvordan organisere 
åpningstidene for å få en 
fleksibel løsning for brukerne 
av dagsenteret. 

-Personer med demens 
som bor sammen med 
ektefelle hva gjøres når 
ektefellen skal til 
lege/sykehus ets er det 
behov for avlastning fra 
timer til dager. 

Økt tilbud dag 8.00-20.00 
-«Dropp-inn» 
-Helgeavlastning dag. 
-Avlastning kveld hvis 
pårørende skal på 
møte/sosialt treff. 
 

5.7 Avlastning som er pr 2019. 
-Støttekontakt 
-Dagsenter 
-Avlastning institusjon 
 

-Etablert et en fleksibel 
avlastning på dagtid.  
-Få til en økt åpningstid på 
dagsenteret. 

- Kunne ta imot avlasting på 
kort varsel fra timer til dager 
-avlastning i hjemmet 



 

  Fauske kommune//Demensplan 2020 – 2026 

Status Utfordringer Strategi og ønsket 
utvikling fram mot 2026 

6.2 Tilrettelagt bolig. 
Mangler botilbud mellom 
hjem og sykehjem 

-Tilpasse tjenesten til hele 
sykdomsforløpet 

- Arbeide for å få boliger som 
er tilrettelagt personer med 
demens og er mellom hjem 
og sykehjem. 

7.0 Velferdsteknologi. 2019 er 
en begynt å ta det i bruk via e-
lås, digitalt tilsyn og annen 
sensorteknologi. 

Ressurser til å få kjøpt inn 
utstyr til velferdsteknologi.  

Få implementert 
velferdsteknologi i hjem hvor 
dette kan øke tryggheten 
hos beboer og pårørende. 
 

8.1 Frivillige. Mangler flere 
samarbeidsavtaler med 
frivillige.  

Hva skal til for å få ett best 
mulig samarbeid med 
frivillige slik at det blir bra 
for alle parter. 

Behov for en koordinator til 
å samordne frivillig arbeid i 
pleie og omsorg. 

8.2 Aldersvennlig samfunn. 
Det er avholdt kurs om 
demens for ca 100 personer, 
butikk og service.  

Hvordan nå ut til  
befolkningen for å 
informere om 
utfordringene personer 
med ulike sykdommer står 
overfor, slik at vi får ett 
mer aldersvennlig  
samfunn? 

-Tydelig merking/skilting 
-Sette ut flere benker 
-Avholde flere kurs om 
demens for personer innen 
butikk/service. 
-Få ett mer synlig 
hukommelsesteam 
-Markering av den 
internasjonale Alzheimer-
dagen 21 september 
 

9.0 Kompetanse. Har avviklet 
kurs i demensens ABC. Flere i 
sykehjemmet tar 
videreutdanning i 
demensomsorg. 

- Hvordan øke kunnskapen 
om demens hos ansatte.     
- Øke kunnskapen om å 
håndtere personer med 
demens ved utagering.  
- Øke kompetansen med 
miljøbehandling. 

- Etterspørre kompetanse. 
- Legge til rette for etter og 
videreutdanning. 
- Fortsette demensens ABC 
med miljøpermen. 
- Få ett opplæringsprogram 
for støttekontakter. 
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Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og føringer. 
      Lovverk 

LOV-1999-07-02-63: Pasient- og brukerrettighetsloven 

LOV-2011-06-24-30: Helse- og omsorgstjenesteloven 

LOV-1999-07-02-64: Lov om helsepersonell 

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

omsorgstjenesteloven) 

 

Forskrifter 

FOR-2010-11-12-1426: Forskrift om en verdig eldreomsorg 

FOR-2006-12-15-1456: Forskrift til forvaltningsloven 

FOR-2002-12-20-1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

FOR-2016-10-28-1250: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten  

FOR-2003-06-27-792: Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten 

FOR-2011-12-16-1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator 

 

        Føringer 

Demensplan 2020, Helse- og omsorgsdepartementet  

Utgitt: 18.08.2017 IS-nummer: IS-2658 Type: Nasjonale faglige retningslinjer 

Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»  

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. 


