
31.august – 7. september

Samhandling – mot felles mål Demensplan
Fauske kommune 

2020 - 2026
For et aldersvennlig lokalsamfunn

Kortversjon 

Satsningsområder:

Frivillige:

Det er et behov for å ta vare på den frivillige 
arbeidsinnsatsen ved å få på plass samarbeidsavtaler og 
koordinere oppgavene som gir større forutsigbarhet for 
begge parter.

Demensvennlig samfunn:

Målet med å arbeide for ett demensvennlig samfunn er at 
personer med demens skal møte forståelse, respekt og 
støtte fra grupper i befolkningen de trenger hjelp fra.

Kompetanse:

Ved å øke kompetansen om demens hos ansatte og 
frivillige øker forståelsen av hvordan en kan hjelpe på best 
mulig måte når noen har fått en demenssykdom. 



Satsningsområder:

Boform for personer med demens:
Boforholdene for personer med demens utformes slik at 
uro, aggresjon og frustrasjon dempes hos personer med 
demens. Når sykdommen utvikler seg og de ikke kan bo 
hjemme kan det bli behov for tilrettelagt bolig med 
tilstedeværelse av personell og vil være ett mellomledd 
mellom hjem og sykehjem.
«Hvis en bygger for ungdommen ekskluderer en de eldre, 
bygger en for de eldre inkluderer vi alle»

Velferdsteknologi:

«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. »

Formål:

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.  
Dette er også en kvalitetsreformen sammen med 
reformen - Leve hele livet. 

For å nå disse målene skal regjeringen bidra til større 
åpenhet rundt demens samt øke kunnskapen om 
demens. 
De vil at det skal utvikles gode, fleksible og tilpassede 
tjenester til personer med demens og deres 
pårørende. 

Hele demensplanen ligger på Fauske kommunes 
hjemmeside. «Demensplan 2020-2026»
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Forebyggende:

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 å bli overvektig, slutte å røyke samt unngå å 
drikke for mye alkohol bidrar til god helse og kan redusere 
risikoen for demens og andre sykdommer. 
Forebygging av funksjonsfall er av stor betydning for å 
kunne mestre hverdagen best mulig. 
• mot felles mål 

Satsningsområder:

Dagaktivitetstilbud:

Dagaktivitetstilbudet blir tilrettelagt slik at det er plass for 
ulike gruppeaktiviteter til samme tid. 

Utearealet bør være slik at aktiviteter der kan være en 
naturlig del av bruksområdet. Tilgjengeligheten for 
dagsenter og de tilbud de har tilrettelegges slik at flere 
kan benytte dagsenteret. 



Satsningsområder:

Forebygging: 
Legge til rette for tilgjengelige lavterskeltilbud for å 
opprettholde god fysisk aktivitet. Gjennom forebygging, 
sosiale nettverk og teknologi gjøre slik at en kan klare seg 
selv lengst mulig og leve ett mest mulig selvstendig liv. 

Hvordan møte økende antall personer med demens:
Økning av dagtilbud og en tettere oppfølging av personer 
med demens og deres pårørende vil bidra til at personer 
med demens kan bo lengere hjemme. 

Tilbud om kurs/skole til pasient og pårørende:
Pårørendeskole avholdes en gang på år i samarbeid med 
Sørfold og Saltdal. Åpne opp mulighet for å etablere 
brukerskole og samtalegruppe for personer som selv har 
demens samt legge til rette for å opprettholde tilbudet 
om samtalegrupper for pårørende.

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 å vite mer 
om demens. 


