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1. Innledning og forord  

Antall personer med ulike demenstilstander øker i samfunnet. Personer med demens er ingen 
ensartet gruppe og har som alle andre forskjellige behov og ulike interesser. Dette medfører at 
personer med demens må ha individuelt tilrettelagte tjenester basert på deres livshistorie og 
sykdomshistorie. Demenssykdom utvikles over tid og tjenestetilbudet må tilrettelegges og endres 
etter den enkeltes funksjonsnivå og behov. 
Demensplan med foreslåtte tiltak vil være et viktig bidrag for å kvalitetssikre og videreutvikle 
tjenesten.  
 
Den statlige Demensplan 2020 skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- 
og omsorgstjenester med fokus på forebygging, diagnostisering til rett tid og oppfølging etter 
diagnose. I Demensplan 2020 - står det at et mer demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for 
alle, og at søkelyset i like stor grad bør rettes mot omgivelsene som mot egenskaper og ressurser ved 
den enkelte person.  
 
Kommunestyret fattet 24.11.16 følgende vedtak; 

1. Harstad kommune går i dialog med Nasjonalforeningen for folkehelse med intensjon om å 
inngå avtale om Harstad som demensvennlig samfunn 2017. Intensjon om avtale med 
Nasjonalforeningen inngås første kvartal 2017.  

2. Det videre arbeidet med Harstad som demensvennlig samfunn skal samordnes med de 
samlede tiltak for demenssyke i Demensplan/strategi for arbeidet med demens i Harstad 
kommune. Dette for å sikre en helhetlig strategi.  

 
 
Demensplan for Harstad kommune – økonomisk rammer   
Harstad forventes å få et sterkt økende antall innbyggere 80 år og eldre som betyr at kommunen 
også vil få en sterk vekst i antall personer med demens. (se «forekomst» s.9) 
Det økende antall personer med demens som bor i eget hjem vil stille store krav til kommunen om å 
organisere, dimensjonere og tilrettelegge tjenestetilbudet, og sørge for at det er tilstrekkelig 
kompetanse i ansattgruppene til å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud.  
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse). Denne 
kartleggingen har vært viktig for synliggjøring av utfordringsbildet. Planenes foreslåtte tiltak baserer 
seg på utfordringsbildet som fremkommer i analysen. Planen vil ha størst fokus på tjenesten til 
hjemmeboende pasienter da utfordringene her er størst.  
Kommunens demensplan tar utgangspunkt i strategien og tiltakene i den statlige Demensplan 2020 
og vedtak fattet av kommunestyret. Planen vil også ivareta føringer i Helsedirektoratets 
høringsutkast «Nasjonal faglig retningslinje om demens»  
 
Harstad kommunens Virksomhetsplan pålegger helse og omsorgstjenesten å drive i samsvar med 
budsjett og i planperioden budsjetteres det med bemanningsreduksjoner. Samtidig skal kommunen 
yte faglig forsvarlig tjeneste.  
For demensomsorgen handler det i stor grad om å samordne ressurser, prioritere bruk av ressurser 
og innsats som allerede gjøres, og sette tiltakene inn i en sammenheng. Planen søker å gi gevinst 
både på kvalitet og økonomi når arbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte.  
 
Selv om flere av tiltakene i planen kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene vil ikke 
planen kunne gjennomføres eller realiseres uten at budsjett tilføres utvidet ramme. Dette gjelder 
spesielt;  

 Utvidelse av Demenskoordinatorfunksjonen 
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 Etablering av Hukommelsesteam  

 Dagaktivitetstilbud  
 

Behovene for å gjennomføre strategier og tiltak vises også i Helse- og omsorgsplanen. Disse tiltakene 
vil være viktige for å koordinere og utvikle omsorgen slik at tjenesten kan gi forsvarlige tjenester i et 
forebyggende perspektiv. Tiltakene anses å gi økonomisk gevinst da bruker og pårørende mestrer 
hjemmesituasjonen på en bedre måte, noe som forebygger mer kostnadskrevende omsorgstiltak i 
institusjon.  
Under utarbeidelse av Demensplan er det avholdt møte med representanter fra 
spesialisthelsetjenesten. Disse har kommet med viktige innspill til planen. Enhetslederne i helse- og 
omsorg er orientert om plan i forkant av høring og er gitt mulighet for å komme med innspill.  
 
Fagpersoner i planarbeidet: 
Marit Kristensen, demenskoordinator 
Toril Pettersen, helsefagarbeider med fagskoleutdanning i demensomsorg 
Tone Skoglund, omsorgsfaglig rådgiver  
Fastleger representert ved gjennomlesing og godkjenning av plan 
 
Brukerrepresentanter i planarbeidet: 
Ivar Østberg, leder i Eldrerådet 
Johanna Pedersen, nestleder Eldrerådet  
Marianne Jacobsen, leder i Demensforening 
Ajna Stene, nestleder Demensforening  
 
Høring:  
UNN Senter for psykisk helse avdeling Harstad  
UNN Geriatrisk poliklinikk  
Fastlegetjenesten  
Demensforeningen  
Helsestasjon for eldre  
 
 
Mål  
Helse- og omsorgstjenesten i Harstad skal tilby personer med demens og deres pårørende en 
oppfølging som styrker deres mulighet for å mestre hverdagen. Det vil spesielt bli lagt vekt på å 
ivareta de ressurser som finnes i og rundt familien, bidra med nødvendig tilpasninger, samt 
avlastnings tiltak slik at den syke kan bo hjemme lengst mulig.   

 Personer med demens og deres pårørende skal involveres i beslutninger som angår dem og 
ha innflytelse på utforming av eget tjenenestetilbud 

 Den enkelte skal sikres diagnose til rett tid og god oppfølging etter diagnose 

 Personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv og pårørende skal gis støtte og 
avlastning 

 Personer med demens skal oppleve at de er sett og godt ivaretatt. Personer med demens 
skal ha tilrettelagte boforhold og omgivelser, og et tilpasset tjenestetilbud. 

 Øke kunnskapen og kompetansen om demens blant ansatte i tjenestene og i samfunnet for 
øvrig 
 

Oppbygging av plan  
Planen starter i del 2 med selve tiltaksdelen. Dette en skjematisk tiltaksbeskrivelse som gir oversikt 
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på prioriterte områder. Denne vil også kunne leses som en kortversjon og sammenfatning av planens 
innhold med tiltak. På hvert tiltak gis det i kolonne 4 en henvising til selve plandokumentet dersom 
en ønsker å utdype hvorfor tiltakene foreslås gjennomført. Tiltaksbeskrivelsen vil således være 
førende for retningen innenfor demensomsorgen.   
 
Beskrivelse av sykdommen demens begrensinger og muligheter vil gi en større innsikt og forståelse 
for leseren. Det er viktig at en har innsikt i hva sykdommen innebærer slik at tiltakene i planen får en 
hensikt. Dette vil kunne gi en forklaring på hvorfor tiltakene i planen er viktige. Demenssykdommens 
beskrivelse er skissert i del 3. Her gis det også en beskrivelse av forekomst.  
 
Del 4 gir en orientering om hvilket tilbud som finnes innenfor demensomsorgen i Harstad kommune 
per dags dato.   
 
Del 5 omhandler selve plandelen av Demensomsorgen. Det er 5 emner i denne delen. De valgte 
emnene er basert på føringer i den statlige demensplanen. Det er i selve planen ikke valgt å ta med 
det forebyggende aspektet ved sykdommen demens. Dette legges som et vedlegg. Der det er naturlig 
gis det en beskrivelse av sårbarhet innenfor kommunens tjeneste og hva som må vektlegges 
fremover/hvilke tiltak som må vektlegges.  
  
Planen avsluttes med 2 «Vedlegg».  
Vedlegg 1 gir informasjon som baserer seg på hvordan en kan forebygge demens. Her vil det være 
tiltak enkeltmennesket kan gjennomføre selv samt hva samfunnet må bidra med. Den statlige 
demensplanen 2020 gir også føringer på dette og vedlegget er basert på føringer i demensplanen.  
Vedlegg 2 gir informasjon om fremtidsfullmakt. Dette gir en kort beskrivelse av fullmakt til en eller 
flere personer om å representere den som gir fullmakten etter at han/hun på grunn av sin 
helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. 

 

2. Tiltaksplan   

Tiltakene er satt opp etter en faglig vurdering basert på risiko og sårbarhetsanalyse. ROS analyse har 
vært et viktig arbeidsverktøy for å synliggjøre nåtidens utfordringsbilde. Planens tiltak søker å løse 
disse utfordringene. Det vil vær fokus på kvalitet, kompetanseheving og utvikling av demensvennlige 
tjenester og demensvennlig samfunn.  
Tiltaksdelen er en skjematisk fremstilling og viser;  

 Tiltaksbeskrivelse i kolonne 1   

 Når tiltakene planlegges gjennomført i kolonne 2  

 kolonne 3 gir kort fremstilling av hva tiltaket vil kreve organisatorisk  

 kolonne 4 gir henvisning til selve plandokumentet dersom leser ønsker informasjon på 
foreslått tiltak.  

 
Tiltaksbeskrivelsen vil således være førende for retningen innenfor demensomsorgen 
Flere av tiltakene kan vanskelig gjennomføres uten at det etableres hukommelsesteam. Derfor ligger 
disse to tiltakene først. Tiltakene er ellers ikke satt inn i prioritert rekkefølge.    
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Tiltak Når Hva kreves organisatorisk– evt kostnad For utdypet informasjon  
 
Demenskoordinator i 
100% stiling (økning fra 
40%) 

 
2018  

 
Budsjett behandles VHP 2018  
Estimert utgift kr. 400.000,- 

Kapittel 5.2  
«Diagnostisering og oppfølging 
etter diagnose» 
 

 
Opprette 
Hukommelsesteam  
 
 

 
2018  

 
Det bør utredes nærmere hvilken 
kompetanse som bør være i teamet samt 
antall årsverk. 
Estimerte utgifter kr. 1 200 000,- 
 
Budsjett behandles VHP 2018  

 
Kapittel 5.2 
«Diagnostisering og oppfølging 
etter diagnose» 

 
Kompetanseheving 
blant ansatte i 
hjemmetjeneste og 
institusjon   
 
Demensomsorgens 
ABC 
Miljøbehandlingens 
ABC 

 
 

 
2017 – 
2022 

 
Innføre Øremerke midler til 
demensplanarbeidet.   
Kr 100.000,-/årlig  
 
Søke statlige tilskuddsmidler 

Kapittel 5.4 og 5.5 
 
«Tilpassede tjenester gjennom 
hele sykdomsforløpet – 
personsentrert omsorg» 
 
«Kunnskap og kompetanse» 

 
Endre struktur rundt 
avlastningsplasser – egen 
avdeling for avlastning, 
korttidsopphold, 
utredning/vurdering  
 

 
2017 - 
2020 

 
Gjennomføres innenfor rammen  
 

 
Kapittel 5.3 
 
«Aktivitet, mestring og 
avlastning» 

Utvide 
dagaktivitetstilbudet  

2018/ 
2019  

Kartlegge behov – fremme sak  

 Vurdere åpningstid og egne 
grupper for unge med 
demens/demenssyke i en tidlig 
fase   

 

Kapittel 5.3 
 
«Aktivitet, mestring og 
avlastning» 

 
Utvikle rutiner for 
etablering av godt 
samarbeid med fastleger 
for å sikre diagnostisering 
og oppfølging etter 
diagnostisering  
 

 
2018 

 
Iverksettes når det er etablert 
Hukommelsesteam og demenskoordinator   
Rutiner og samarbeid kan da innføres 
innenfor rammen  
 

Kapittel 5.2 
 
«Diagnostisering og oppfølging 
etter diagnose» 

 
Etablere og Innføre 
tiltakspakke  
 

 
2017 – 
2018 

 
Demenskoordinator leder prosess med 
etablering/igangsette tiltakspakke – det 
kreves utvidet koordinatorressurs ved plan 
og innføringsarbeidet.  
 
Den enkelte bruker får Vedtaksfestet tiltak 
med oppfølgingsbesøk til den enkelte 
bruker.    
 

Kapittel 5.4 
 
«Tilpassede tjenester gjennom 
hele sykdomsforløpet – 
personsentrert omsorg» 
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Pårørendeopplæring   
 

 
Årlig  

 
Opplæring arrangeres hvert år 
Demenskoordinator ivaretar oppgaven  

Kapittel 5.2 
 
«Diagnostisering og oppfølging 
etter diagnose» 
 

Samtalegrupper for 
pårørende  

Årlig  Arrangeres årlig 
Demenskoordinator ivaretar oppgaven 
Kostnad ca 20.000 per gruppe 
 

 Kapittel 5.2 
 
«Diagnostisering og oppfølging 
etter diagnose» 
 

 
Etablering av 
Demensvennlig samfunn  
 

2017   
Etablere arbeidsgruppe som får ansvar for 
tiltak med utgangspunkt i lokale behov.  
Deltagere i arbeidsgruppe; 
Demenskoordinator, brukerrepresentant, 
representant fra eldrerådet.  

 
Kapittel 5.1 
«Selvbestemmelse, involvering 
og deltagelse – demensvennlig 
samfunn» 

 
Innføre og benytte 
velferdsteknologi 
 

 
Se 
neste 
kolonne 

 
Må utredes videre 
Tas med i strategi for Velferdsteknologi  
Hukommelsesteam bistår  

Kapittel 5.4 
 
«Tilpassede tjenester gjennom 
hele sykdomsforløpet – 
personsentrert omsorg» 

 
Endre 
struktur/organisering 
hjemmebaserte tjenester.  
 

 
2018 - 
2020 

 
Gjennomføres innenfor rammen.  
Etablere egne arbeidsgrupper som bidrar til 
Demensvennlige tjenester.   
Utredes/vurderes videre hvordan dette kan 
ivaretas/speile seg mot andre kommuner.  
 

Kapittel 5.4 
 
«Tilpassede tjenester gjennom 
hele sykdomsforløpet – 
personsentrert omsorg» 

 
Utvikle samarbeidsrutiner 
med 
spesialisthelsetjenesten 
 

  
2018 

 
Iverksettes når det er etablert 
Hukommelsesteam og demenskoordinator   
Rutiner og samarbeid kan da innføres 
innenfor rammen  
 

Kapittel 5.2 
 
«Diagnostisering og oppfølging 
etter diagnose» 
 

Utvide frivillighetsarbeid  2018 - 
2019 

Utvide stilling som Frivillighetskoordinator  
 
Justering og utvidelse av 
Frivillighetsstrategi. 
 

Kapittel 5.3  
«Aktivitet, mestring og 
avlastning» 

 
Bolig tilpasset demens  

 
se 
neste 
kolonne 

 
Boligpolitisk handlingsplan har strategi for 
omsorgsboliger – bolig med heldøgns 
omsorg - institusjon 

 

Kapittel 5.4 
 
«Tilpassede tjenester gjennom 
hele sykdomsforløpet – 
personsentrert omsorg» 
 

 
Etablere Brukerskoler 

 
2018 - 
2019 

 
Demenskoordinator/hukommelsesteam 
ivaretar denne oppgaven etter utvidet 
ressurs.  

Kapittel 5.3 og  5.4 
 
«Aktivitet, mestring og 
avlastning» 
 
«Tilpassede tjenester gjennom 
hele sykdomsforløpet – 
personsentrert omsorg» 
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3. Sykdomsforløp ved Demens 

Demens er ikke en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller 
skader i hjernen. Symptomene må ha oppstått på grunn av en spesifikk hjernesykdom eller 
hjerneskade og de må være kroniske. I de fleste tilfelle er de progredierende, det vil si at 
symptomene blir mer og mer uttalte. 
Syndromet kan beskrives på ulike måter, men Verdens helseorganisasjon definerer demens slik det 
er uttrykt i "the International Classification of Diseases", 10. utgave (ICD-10) der følgende seks 
betingelser må være oppfylt: 

1. Hukommelsen må være betydelig dårligere enn hva den var tidligere i livet, og spesielt 
gjelder dette hukommelsen for informasjon og egenopplevde hendelser i nær fortid. Unntak 
kan være sjeldnere demenssykdommer, slik som frontotemporal demens, der 
hukommelsessvikt sjelden er fremtredende i tidlige stadier av demenssykdommen. 

2. Minst en annen kognitiv funksjon, for eksempel orienteringsevne i tid eller sted, språklig 
kommunikasjonsevne, logisk resonneringsevne, planleggingsevne og/eller vurderingsevne 
må være redusert sammenlignet med tidligere. 

3. Hukommelsen og den øvrige intellektuelle svikten må være så redusert at man ikke lenger 
klarer å fungere i vante omgivelser og utføre dagligdagse oppgaver slik man gjorde tidligere. 

4. Atferden, eller væremåten, må være forandret. Man kan for eksempel bli mer passiv, 
tiltaksløs, irritert, bli fortere sint eller bli mistenksom for å nevne noen typiske 
atferdsendringer. 

5. For å kunne skille demenssyndromet fra delirium, som er et annet syndrom som kan oppstå 
raskt i forbindelse med en alvorlig somatisk sykdom eller legemiddelpåvirkning, må 
symptomene beskrevet under 1-4 ha vedvart over tid i minst 6 måneder. 

6. I ICD-10 er det også lagt vekt på at pasienten må ha normal bevissthet for at 
demensbegrepet skal kunne anvendes. Denne betingelsen er nok ikke alltid til stede ved 
alvorlig grad av demens 

 
Demens inndeles i typer avhengig av årsaksforhold: 

 Alzheimers sykdom som omfatter ca. 60 % av tilfellene. 
Sykdommen kjennetegnes av en, vanligvis langsom, utvikling av hukommelsessvikt. andre 
demenssymptomer kan også oppstå, som språkforstyrrelser, nedsatt evne til å utføre 
praktiske oppgaver og atferd- og/eller personlighetsendringer 

 Vaskulær demens som omfatter ca. 15 % -20% av tilfellene. 
Etter Alzheimers sykdom er vaskulære forandringer i hjernen den viktigste årsaken til 
aldersdemens. Årsaken er ofte gjentatte infarkter i hjernen, eller utbredt åreforkalkning som 
utvikler seg over tid, og som fører til redusert blodtilstrømming til større eller mindre 
områder av hjernen. Hvilke symptomer pasienten får vil avhenge av hvilke(t) område(r) i 
hjernen som rammes. 

 Parkinsons sykdom med demens som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene 

 Lewy body demens som omfatter ca. 10-15% tilfellene. 
 Lewy-body demens har progresjon omtrent som ved Alzheimer, men sykdommen kan 
gjenkjennes ved vekslende kognitivt funksjonsnivå og kortvarige bevissthetstap. 
Syns/hørselshallusinasjoner, systematiske vrangforestillinger, og søvnforstyrrelser med 
skremmende drømmer kan være tidlige symptomer mens for eksempel redusert 
hukommelse opptrer senere i sykdomsforløpet. I tillegg oppstår motoriske symptomer som 
stivhet og redusert gangfunksjon med falltendens. Pasienter med Lewy-body demens er 
overfølsomme for antipsykotisk medisin. 

 Frontallapsdemens som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene.  
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Denne demenstypen skyldes ødeleggelse av områder i hjernens frontallapp og rammer 
primært mennesker i 50 – 70 årene. Hovedsymptomer er endret adferd og/eller 
personlighet. Tidlige symptomer kan være tap av hemninger sosialt, irritabilitet og aggresjon, 
likegyldig med egen hygiene og påkledning, endrede spise (overspising) og drikkevaner 
(alkoholmisbruk), og følelsesmessig flathet. Den kognitive svikten oppstår som regel senere. 
Disse pasientene har ofte hukommelse og orienteringsevne godt bevart til langt ut i 
sykdomsforløpet. 

 Andre former som ofte er relatert til langvarig alkoholmisbruk, vitaminmangel eller 
kreftsykdom, som omfatter ca. 5-10 % av tilfellene.  

 
Personer som får demens blir sykere ettersom tiden går og blir etter hvert mer og mer avhengig av 
hjelp fra andre. Hos noen skjer forverringen fort (2-3 år), hos andre langsomt (8-10 år eller mer).  
 
Demensforløpet kan registreres i 3 faser; 
1. Kompenseringsfasen  
Sviktende hukommelse for hendelser i nær fortid. Glemmer avtaler, glemmer å spise, handle, betale 
regninger. 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. 

 

Forekomst – hvor mange vil få sykdommen demens  
En økning av antall eldre vil medføre at flere får demens, fordi forekomsten av demens øker med 
alderen. Harstad vil i 2016 ha en høyere andel eldre 67 år + (15,83 %) enn landet som helhet (13,68 
%).  
Andelen 80 år + utgjør 4,51 %, mens den på landsbasis er 4,32 %. I 2030 vil andelen eldre 67+ i 
Harstad være 20.3 %, mens andelen 80 år + vil være 6.96 %.   
 
I Norge er det gode estimater for forekomsten av demens i sykehjem og blant hjemmeboende 
tjenestemottakere. I overkant av 80 % av de som har langtidsplass i sykehjem har demenssykdom, og 
over 40 % av dem som er over 70 år og får hjemmetjenester har demens.  
 
Lokale beregninger viser at det vil bli en økning av personer med demens i Harstad på inntil 60 % i 
perioden frem til 2030, sett i forhold til dagens nivå.  
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Oversiktsbilde – demensutvikling i HK (helse-omsorgsplanen) 

 

Dette vil medføre en fordobling på antall personer med demens. De fleste av dem vil ha behov for 
ulike tjenester i løpet av sykdomsforløpet. Pårørende vil ha behov for avlastning og støtte. For å 
kunne utvikle en robust helse og omsorgstjeneste er vi nødt til å utvikle og tilrettelegge tjenesten på 
en annen måte en det om skjer i dag. Planen skisserer tiltak for å nå disse målene.    
 

4. Dagens tjenestetilbud i Harstad 

kommune  

Utredning  
Basisutredning ved mistanke om demens utføres vanligvis av pasientens fastlege/primærlege. Dette 
gjelder i de tilfeller der pasient er over 65 år med klare symptomer 
på kognitiv svikt, og hvor det ikke foreligger spesielle atferdsproblemer, eller samtidig annen 
kompliserende sykdom 
 
Utredning i Spesialisthelsetjenesten  
Med spesialisthelsetjenesten menes i denne sammenhengen fagområdene nevrologi, (alders-) 
psykiatri og geriatri. 
Pasienter der det kun er mistanke om kognitiv svikt, uten at symptomene er overbevisende, bør 
fortrinnsvis utredes i spesialisthelsetjenesten.  
Personer med klare kognitive symptomer og samtidig tegn til atferdsproblemer, eller mange andre 
kompliserende sykdommer, skal utredes i spesialisthelsetjenesten.  
Yngre personer (under 65 år) der man mistenker demenssykdom, skal utredes i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Koordinerende enhet  
Vurdere tjenester etter søknad eller henvisning.  
Gir informasjon om tjenester, opplysning om dagplasser, pårørendeskole og demenskoordinator. 
Enheten er også foredragsholder på pårørendeskolen. 
Saksbehandlere har jevnlige samtaler med hjemmetjenesten i evaluering og tilpassing av 
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tjenestetilbudet til demente. 
Saksbehandler deltar i prosesser når utøvende (institusjon) vurderer flytting ut fra sykehjem 
tilrettelagt for personer med demens over til somatisk plass. Dette gjelder for personer som i sin 
demenssykdom er kommet inn i en mer somatisk fase. 
 
Demenskoordinator  
Harstad kommune har demenskoordinator i 40 % stilling. Stillingen ligger organisatorisk i Omsorg 
Stangnes.  
Oppgavene til demenskoordinator er å; 

 Være tilgjengelig for spørsmål og samtaler som omhandler demens 

 Tilby samtaler med den syke og pårørende, sammen eller hver for seg 

 Tilby samtaler på kontor eller hjemmebesøk informerer om hvilke tilbud som finnes i 
kommunen og hvordan en kan søke på disse.  

 Være ansvarlig for pårørendeskole og samtalegrupper 

 Veileder og gir råd til helsepersonell når det er ønskelig, samt tilbyr kurs om demens og 
pasient-og brukerrettighetsloven.  

 
Demensforening og pårørendeskoler  
Harstad demensforening er en interesseorganisasjon for demenssyke og pårørende. De samarbeider 
også med demenskoordinator. De er med på å drive pårørendeskolen sammen med UNN, Kvæfjord 
kommune og Harstad kommune. 
 
Hjemmeboende  
Ulike tjenester i hjemmet som praktisk bistand, hjemmesykepleie, trygghetsalarm. Videre mulighet 
for å søke på omsorgsbolig, omsorgslønn, støttekontakt, matombringing mm.  
Det har vist seg utfordrende å finne støttekontakt for personer med demens.  
 
Dagaktivitet 
Kommunen har to dagaktivitetssenter for hjemmeboende personer med demens. De har åpent tre 
dager i uka og har 7 plasser hver gang. Det gis tilbud om plass 1 - 3 dager pr uke. Sentrene har egen 9 
seter bil og gir tilbud om transport. Det ene dagaktivitetsenteret er på Stangnes sykehjem og det 
andre er på Bergsodden sykehjem. Det må søkes til koordinerende enhet om plass på 
dagaktivitetssentrene.  
 
Demenskoordinator organiserer turgruppe 1 dag i uken. Dette er et lavterskel tilbud som gis av 
demenskoordinator og frivillige i Harstad kommune. Transport kan ordnes etter avtale. Da møtes 
demenssyke, pårørende(om ønskelig), frivillige og demenskoordinator for å gå en formiddagstur 
sammen. Etter turen er det kaffepause og sosialt samvær.  
 
Institusjon – bolig med heldøgns omsorg  
5 ulike sykehjem (Kveldsol, Bergsodden, Stangens sykehjem, Slottet, Bjarkøy sykehjem, Olavsgården 
1 etg) som kan tilby langtidsplass, korttidsplass, avlastning og dagplass.  
Kveldssol sykehjem har skjermet avdeling for pasienter med demens. Stangnes sykehjem har 3 
avdelinger for pasienter med demens, og en avdeling som er ekstra forsterket for pasienter med 
utfordrende adferd. Bergsodden sykehjem har 9 små avdelinger, der 3 er tilrettelagt for pasienter 
med demens. Alle institusjoner tar imot pasienter med demens. 
Bolig med heldøgns omsorg er ved Olavsgården 4 etg og Bergseng Bo -og servicesenter 1 etg.   
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5. Utfordringer i Demensomsorgen – med 

beskrivelse av mål og tiltak  

I forbindelse med demensplanarbeidet er det utarbeidet ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) 
innenfor demensomsorgen i Harstad kommune. Denne fagkartleggingen har vært viktig for 
synliggjøring av utfordringsbildet. Planens innhold og foreslåtte tiltak er derfor basert på 
utfordringsbildet innenfor Demensomsorgen.  
 
 

5.1 Selvbestemmelse, involvering og deltagelse – demensvennlig samfunn  
Det er behov for å bygge ned barrierer i de fysiske og sosiale omgivelsene, for å sikre personer med 
demens sin deltakelse og likestilling i samfunnet.  
Utvikling av et mer demensvennlig samfunn krever tiltak utenfor helse- og omsorgssektoren. Men 
også helse- og omsorgstjenestene bør planlegges ut fra prinsippene om et mer demens-vennlig 
samfunn. For en demenssyk vil det å oppleve at 
omverden ikke møter en med forståelse for 
sykdommens begrensinger kunne bidra til redusert 
livskvalitet. I mange tilfeller handler det om en 
«hjelpende hånd» (hjelp til å orienter seg, hjelp på 
butikk) 
 
Det er et politisk ønske om at Harstad kommune skal 
jobbe med målene til Nasjonalforeningen for 
Folkehelse om å bli et demensvennlig samfunn. 
Moss kommune var først ute med dette arbeidet. Vi 
har derfor speilet oss mot Moss kommune som har 
skissert fire veier som fører til målet om et 
mer demensvennlig samfunn:  

 Det etablerte kommunale tilbudet 

 Møteplasser for personer med demens og deres pårørende  

 Kunnskap og opplæring 

 Åpenhet 
Harstad kommune må under sitt arbeid om å bli et mer demensvennlig samfunn skissere egne 
retninger. Det må nedsettes en arbeidsgruppe som jobber med å definere hva en skal legge i 
begrepet «Demensvennlig samfunn»  
Gruppens oppgave blir å jobbe med tiltak for å nå målene til Nasjonalforeningen for folkehelse om et 
«mer demensvennlig samfunn» 
 
 
 
 
Tiltak  

 Kommunen må ha gode rutiner for medvirkning og gjensidig informasjonsutveksling med 
personer med demens og deres pårørende.  
Lokale brukerorganisasjoner/ foreninger og kommunene har et stort samarbeidspotensiale i 
arbeidet for å styrke brukerinvolvering i utviklingen av kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  

 Brukerinvolvering.  Personer med demens kan ofte i et tidlig stadium av sykdommen, med 

MÅL: Personer med demens og deres 

pårørende skal involveres i beslutninger 

som angår dem og ha innflytelse på 

utforming av eget tjenenestetilbud 
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tilrettelegging, selv uttrykke hvordan de ønsker utformingen av sine tjenester og delta i 
planlegging av egen fremtid. Utarbeidelse av individuell plan til pasient/ bruker som ønsker 
det. Ansvarlig koordinator utpekes, og arbeider i hht. prosedyre for individuell plan – 
koordinator (prosedyre for koordinatorrollen). 

 Kommunene har plikt til å sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved 
utformingen av kommunenes helse- og omsorgstjeneste.   

 Etablere en arbeidsgruppe som definerer begrepet «Demensvennlig samfunn» og jobber 
med å nå målene.  

 Demenskoordinator/Hukommelsesteam tilbyr samtale med den syke og dens familie der det 
er behov.  
 

5.2 Diagnostisering og oppfølging etter diagnose  

 
Diagnostisering: 
Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte effektiv helsehjelp til en pasient med mistanke 
om demens. En demensdiagnose gir pasienter, pårørende og hjelpeapparatet en mulighet til å 
planlegge og iverksette nødvendige tiltak.  
 
Å stille en demensdiagnose krever særskilt erfaring og kompetanse. Fastlege(eller sykehjemslege) 
har ansvar for diagnostikk og utredning, samt behandling av demenssykdommen og eventuelle 
somatiske og/eller psykiske tilleggssymptomer. 
Statlige plan skisserer at som hovedregel bør demensutredningen gjennomføres som et samarbeid 
mellom fastlege/sykehjemslege og kommunens helse- og omsorgstjeneste, og da helst 
hukommelsesteam. Utredningsverktøy utarbeidet av Helsedirektoratet anbefales brukt.  
 
Gode rutiner for observasjon og tverrfaglig samarbeid mellom fastleger og helse- omsorgstjenesten 
er nødvendig for å sikre riktig diagnostisering og behandling både av demens og andre kroniske 
sykdommer.  
Etablering av hukommelsesteam vil være viktig for å sikre at utreding kan foretas i hjemmet. Som 
hovedregel bør utredning/kartlegging gjennomført av hukommelsesteam/koordinator skje hjemme 
hos personen, for å ivareta vante og trygge omgivelser i en situasjon som kan oppleves som 
stressende. (se også hukommelsesteam) 
 
Helse- og omsorgstjenesten i Harstad bør i større grad ha ansvar for å kartlegge funksjonsnivå, 
hjemmesituasjon, pårørendebelastning og eventuelle behov for bistand eller tekniske hjelpemidler, 
samt å sørge for at hensiktsmessig hjelp blir satt i verk. Dette vil bidra til at viktig 
observasjoner/kunnskap overføres til fastlege og viktige tiltak kan iverksettes i forhold til dette.    
 
Samhandling med spesialisthelsetjenesten: 
I de tilfeller at utredningen er så komplisert at det ikke kan forventes at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten har nødvendig kompetanse eller ressurser, skal pasienten henvises til 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil også gjelde for yngre personer (under 65 år), personer med 
utviklingshemming, minoritetsbakgrunn der språk er en barriere.  
Det er behov for å utvikle samhandlingsrutiner som sikrer at den som er utredet i 
spesialisthelsetjenesten gis mulighet til å få opprettet kontakt med det kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Hukommelsesteam vil være bidragsyter for å få dette på plass.    
 
 
Oppfølging etter diagnose: 
                     Flere har omtalt perioden etter at diagnosen er som et sort hull. 
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Mange av dem som får en demensdiagnose har ikke et umiddelbart behov for tjenester, men har 
likefullt behov for en oppfølging for å bearbeide egne reaksjoner, opprettholde best mulig 
funksjonsnivå og planlegge fremtiden. De fleste vil ha behov for å kunne planlegge livet videre med 
demenssykdommen. Det er viktig at kommunens tilbud gir brukeres mulighet for mestring av egen 
sykdom og bidrar til å hindre isolasjon. Mestring gir god livskvalitet.  
Erfaring i kommunen viser at mange ønsker informasjon om hva de selv kan gjøre for at fremtiden 
skal fungere bedre. Demenskoordinator og hukommelsesteam vil være viktig bidrag for at den syke 
skal kunne få kunnskap og informasjon om å mestre egen sykdom. Etablering av brukerskole som et 
kurs vil kunne bidra til økt livskvalitet for den demenssyke. Dette vil kunne bidra til utsettelse eller 
hindre av sykehjems innleggelse. Det er utarbeidet undervisningsperm som sikrer kvalitet og 
gjennomføring av opplegget 
  
Pårørende som bor sammen med den syke har også ha behov for oppfølging og informasjon. (se også 
«Kunnskap og kompetanse», side 21) Kommunen er pliktig å sørge for; 

nødvendig informasjon, oppfølging og avlastning for pårørende til personer med demens 
gjennom hele sykdomsforløpet. En kombinasjon av ulike tiltak bør tilbys, iverksettes og 
evalueres etter en individuell kartlegging og vurdering av pårørendes ønsker, ressurser og 
behov.  

Belastning hos pårørende kan ha alvorlige konsekvenser for pårørendes egen helse, i deres rolle som 
omsorgsgiver og som samarbeidspartner med kommunens helse- og omsorgstjeneste.  Helse og 
omsorgstjenestene skal være forebyggende og bidra til å fremme helsen hos den pårørende. Ved 
etablering av Hukommelsesteam (s. 14) og tiltakspakke (s. 18) vil en kunne få viktig informasjon fra 
pårørende og på den måten ha mulighet for å iverksette tiltak.  
 
Fastlege bør i henhold til statlige føringer følge opp pasientens demenssykdom minst hver 6.-12. 
måned, og oftere ved behov. Det kan være hensiktsmessig at en pårørende, 
hukommelsesteam/koordinator eller en fast kontakt i hjemmetjenesten er med ved konsultasjoner 
dersom pasienten ønsker det. Ved etablering av hukommelsesteam i Harstad vil dette teamet kunne 
bistå fastlegen i utredningsarbeidet og oppfølging av pasient. God informasjonsflyt er viktig.   
Fastlege, psykolog eller optiker skal gjøre en vurdering om pasient oppfyller helsekrav til å inneha 
førerkort.  
 
Hukommelsesteam – Harstad kommune  
Harstad kommune mangler et helhetlig og koordinert demensarbeid med mulighet for kartlegging, 
utredning, diagnostisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av tiltak ovenfor personer med 
demens og deres pårørende. Harstad kommune er pliktig å yte helhetlig og koordinerte tjenester og 
statlige planer skisserer at kommunen må legge til rette for dette.    
 
Hvordan kommunen organiserer hukommelsesteamet vil være avhengig av hvilke oppgaver de skal 
ha. Sentrale anbefalinger skisserer at hukommelsesteam/koordinator bør ha oppgaver innen 
utredning av personer med mistanke om demens og et hovedansvar for at personer med demens og 
deres pårørende får oppfølging i hjemmet etter diagnose, uavhengig om pasienten mottar 
hjemmetjenester eller ikke. 
Hukommelsesteamet må ha eget budsjett. Det anbefales ikke små stillinger. Rapporten 
«Hukommelsesteam – godt i gang, fortsatt i utvikling» viser at dersom kommunen setter av for lite 
ressurser til hukommelsesteamene vil ikke tjenesten fungere optimalt. Det blir lite kontinuitet og lite 
mulighet for å holde seg faglig oppdatert, samt at det blir veldig vanskelig for andre å ta kontakt med 
hukommelsesteamet når de kun kan nås en dag i uken og den dagen skal hjemmebesøk 
gjennomføres og nye besøk planlegges.  
Planlagte oppgaver for hukommelsesteamet i Harstad kommune: 

 Bistå fastlege med kartlegging og utredning. 
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 Tilby oppfølging av personer med demens og deres pårørende etter at diagnose er satt. 

 Bistå med anbefalinger om hjelpetiltak, hjelpemidler og velferdsteknologi. 

 Være en pådriver for demensomsorgen i kommunen. 

 Bidra med veiledning av ansatte. 
 
Kartlegging og utredning skal foregå i eget hjem. Det skal i henhold til nasjonale 
føringer være to fra hukommelsesteamet som foretar hjemmebesøk. En har samtale 
med personen med demens, mens den andre samler inn opplysninger fra 
pårørende. Utredningsverktøyet fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse skal benyttes. 
Etter hjemmebesøk føres det rapport med resultat av kartlegginger som skal overleveres fastlegene 
som deretter gjør sine utredninger og stiller diagnose. 
 
Demenskoordinator 
Med dagens 40% stilling er det lite rom for å utvikle og videreutvikle kommunens tilbud som for 
eksempel; veiledning/undervisning av annet personell, oppfølging/informasjon til pårørende, 
mangler mulighet til å delta i fagnettverk med andre kommuner.  
Det vil være naturlig å utvide demenskoordinator til 100% stilling. Oppgaver vil være: 

 Leder for kommunens hukommelsesteam  

 Utredning og kartlegging i samarbeid med fastlegen 

 Kartlegging av hjelpebehov 

 Undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte 

 Pårørendeskole 

 Deltagelse i fagnettverk med andre kommuner  
 
 
 
 
Tiltak: 

 Kompetanseheving. Ansattes kompetanse skal styrkes for å kunne gjennomføre nødvendig 
oppfølging i hjemmet.  

 Tett samhandling mellom hjemmetjenestene/hukommelsesteam og brukernes fastleger. 

 Bedre samarbeid/samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. 

 Bruke utredningsverktøyet for diagnostisering av demens.  

 Hukommelsesteam etableres for å sikre god utredning og oppfølging etter diagnose både 
hos den syke og pårørende.  

o Rutiner for samhandling/samarbeid med fastlege utvikles.  

 Etablere Demenskoordinator i 100% stilling. Dette sikrer god administrering, oppfølging, 
koordinering, informasjon, utredning, være bindeleddet mot hukommelsesteamet.  
 

5.3 Aktivitet, mestring og avlastning 
 
Aktivitet og mestring: Kommunens helse- og omsorgstjenestene må bistå personer med demens til å 
mestre eget liv best mulig. Dag- og aktivitetstilbud gir mening, mestring og gode opplevelser for den 
enkelte og avlastning for pårørende, i tillegg til å bidra til å forhindre eller utsette 
institusjonsinnleggelse 
Helse- og omsorgstjenestene må bygge på den enkeltes ressurser og ikke bare kompensere for 
funksjonstap. Kunnskap, informasjon og bevisstgjøring om sykdommen i en tidlig fase er viktig for å 
ivareta selvstendighet og så mange funksjoner som mulig. Etablering av brukerskole som et kurs vil 

MÅL: Den enkelte skal sikres diagnose til 

rett tid og god oppfølging etter diagnose  
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kunne bidra til økt livskvalitet for den demenssyke (se «oppfølging etter diagnose side 13 og 14)  
Sosialt samvær i mindre grupper med kognitiv stimulering er dokumentert å ha en positiv effekt på 
kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med demens.  
Fysisk aktivitet er vist å ha en positiv effekt på ADL-funksjon (aktiviteter i dagliglivet). Faktorer som 
matlyst, søvn, uro, stemningsleie, smerter med mer kan påvirkes positivt gjennom individrettede 
psykososiale og fysiske aktiviteter i Dagliglivet.  
 
Det kan virke som om Harstad kommunens eksisterende dagaktivitetstilbud ikke er gjort godt nok 
kjent for brukergruppen. Etablering av hukommelsesteam vil være et viktig bidrag for å nå 
enkeltpersoner tidlig i forløpet (se pkt om Hukommelsesteam side 14) Erfaring fra statlige 
undersøkelser viser at mange brukere får aktivitetstilbudet for sent i sykdomsforløpet, at tilbudet gis 
for få dager i uken.  Dette er noe som også erfares fra Harstad kommune.  
 
Unge med demenssykdom har andre problemstillinger enn de som får demens senere i livet. De er 
oftere i jobb og mange har ansvar for barn eller ungdommer. I yngre år har en også andre 
økonomiske forpliktelser. Mange er aktive i samfunnet og har et ønske om å fortsette med det. Vi må 
tilrettelegge tilbudene og tjenestene til denne pasientgruppen, slik at den syke og familien får best 
mulig forutsetning for å mestre dagene 
 
Det må legges bedre til rette for at frivilligheten kan være et viktig supplement til det offentlige 
tjenestetilbudet til personer med demens. Det ligger gode muligheter i å samarbeide med frivillig 
sektor for å skape et godt liv for personer med demens. Frivillig sektor kan bidra til å utvikle nye tiltak 
og gode løsninger både for aktivitet og innhold i tjenestene. Frivillighet organiserer seg ikke selv og 
det er denne forbindelse ansatt en frivillighetskoordinator i Harstad kommune. Det jobbes med en 
frivillighetsstrategi. I første omgang skal strategi bidra til å etablere, organisere, koordinere 
frivillighet inn i institusjoner. En ser for seg at dette arbeidet etter hvert skal utvides til å gjelde 
hjemmeboende. Eksempler på dette kan være;  

 Vurdere muligheter for at frivillige knytter seg opp til faste demenssyke, organisert som en 
form for besøkstjeneste (aktivitetsvenn) 

 Videreutvikle muligheten for turgruppen.  

 Utvikle andre former for interessegrupper, eks ei "Kulturgruppe".  
For å etablere en slik ordning på kommunen være en aktiv part inn for at dette skal kunne fungere. 
Videreutvikling av frivillighetsstrategi vil være avgjørende for resultatet. Fritidsaktiviteter og gode 
opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at 
opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.  
 
Avlastning: Å være omsorgsgiver og pårørende for en person med demens øker risikoen for å pådra 
seg problemer og helseskader.  
De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og mange pårørende strekker seg langt for at 
dette skal være mulig. Det er viktig at det foreligger et avlastningstilbud som tilfredsstiller behovet. 
Harstad kommune har per i dag tilbud om avlastningsopphold ved flere av byens sykehjem. Tilbudet 
gis i avdelinger der det også bor personer (langtidsplass) som har hatt demenssykdom i mange år. 
Adferd og symptomer er preget av demens i siste del av utviklingen. For mange «nysyke» kan dette 
oppleves ubehagelig, skremmende og deprimerende og en ønsker ikke å være der. Pårørende 
skisserer at de ikke har samvittighet til å la evt ektefelle være der.  
Kommunens tilbud oppleves til tider ikke avlastende, støttende eller i tilgjengelig i den grad at de 
pårørende tar «sin syke» hjem igjen. Det kan i ettertid være vanskelig å motivere den 
hjemmeboende med demens til å dra inn på korttidsopphold/avlastning igjen.  
 
Mange pårørende har behov for avlastning på kvelds- og nattestid, blant annet for å sikre tilstrekkelig 
søvn og hvile. Avlastning må derfor i større grad bli gitt fleksibelt og differensiert. For at 
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dagaktivitetstilbudet skal ha avlastende effekt for pårørende, bør tilbudet gis med tilstrekkelig 
intensitet. Behovet og etterspørselen for dagaktivitet i Harstad kommune er større en tilbudet er per 
i dag. Noen har behov for flere dager dagaktivitetstilbud, mens noen ikke har fått plass enda.  
 
Pårørende trenger kunnskap om sykdommen. Erfaring viser at pårørende og familier til personer 
med demens opplever høyere livskvalitet når de får kunnskap om og veiledning i å leve med 
demenssykdommen.  
 
 
  
Tiltak: 

 Pårørendeskoler  

 Samtalegrupper for pårørende  

 Brukerskoler for personer som selv har demens. 

 Oppfølging av den syke og pårørende 

 Dagaktivitetstilbudet utvides 

 Fleksible avlastningstiltak 

 Styrke samarbeid med frivillig sektor  
 
 

5.4 Tilpassede tjenester gjennom hele sykdomsforløpet – personsentrert 

omsorg  
Demenssykdommer er progredierende, og mange vil få atferdsmessige og psykiske symptomer i 
sykdomsforløpet. (Se sykdomsforløp ved demens, s.8-9) 
 
Det er behov for å innrette tjenestene både organisatorisk, fysisk og innholdsmessig slik at de kan 
håndtere både atferdsmessige og psykiske symptomer og kroppslige funksjonsendringer. For å 
redusere tvang og skape trygghet og samarbeid, er det av stor betydning å etablere tillitsfulle 
relasjoner til pasienter med demens. 
I personsentrert omsorg og behandling er det vesentlig at omsorgspersonene bestreber seg på å 
forstå de opplevelsene som personen med demens har, gjennom innlevelse og empati. Atferd i form 
av uro, agitasjon eller apati må vurderes som uttrykk for behov som ikke er ivaretatt, forsøk på å 
kommunisere frustrasjon, ubehag, smerte eller som reaksjoner på uheldige eller uønskete stimuli fra 
omgivelsene. Et støttende sosialt miljø skal sørge for at personer med demens blir inkludert og 
akseptert. Det må legges til rette for deltakelse i aktiviteter samtidig som det tas hensyn til 
personens ønsker og eventuelle uttrykk for følelsesmessig stress og utrygghet. 

 
Personsentrert omsorg er en omsorgsteori som innebærer å bevare synet på personen med 
demens som en unik person gjennom hele sykdomsforløpet. Se mennesket bak sykdommen.   
Målet med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine 
ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Det 
innebærer å respektere den identitet som personen har på et hvert tidspunkt i forløpet av 
demensutviklingen.  

 
Miljøbehandling ligger innenfor begrepet personsentrert omsorg og er en aktivitetsrettet form for 
behandling som generelt tar sikte på å bedre pasientens kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter 
(Vatne 2006), og som innebærer å bedre pasientens selvfølelse og opplevelse av mestring. Aldring og 
helse har utviklet opplæring innenfor Miljøbehandlingens ABC. Denne opplæringen tar for seg ulike 
metoder for miljøbehandling.    

MÅL: Personer med demens skal få 

muligheter til å leve et aktivt liv og 

pårørende skal gis støtte og avlastning. 
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Minoritetsspråklige med fremskreden demens mister ofte først sine norskferdigheter, og deretter 
tapes også deres eget morsmål. Dette gjelder også personer med samisk språkbakgrunn. Det er 
derfor viktig at helse- og omsorgstjenestene er bevisst på denne utfordringen og benytter 
kvalifiserte tolker. (se også samhandling med spesialisthelsetjenesten)  

 
Hjemmetjenesten 
Det er et mål at alle skal gis mulighet til å bo hjemme lengst mulig og motta individuelt tilrettelagte 
tjenester i eget hjem. På grunn av sviktende funksjonsevne i dagliglivet har personer med demens 
problemer med å huske og tilpasse seg hjemmetjenestenes rutiner, og forholde seg til stadig nye 
tjenesteytere. For å kunne nå dette målet er behov for å prøve ut modeller for organisering av 
hjemmetjenestene som vil kunne sikre kontinuitet, forutsigbarhet og god helse- og sosialfaglig 
oppfølging. Tjenesten for demens må i hovedtrekk inneholde færre ansatte å forholde seg til. Dette 
vil kunne etableres som egne «demensarbeidslag/arbeidsgruppe».  
 
Hjemmetjenesten i Harstad er ikke organisert på en slik måte at den oppleves demensvennlig. Store 
avdelinger med mange ansatte medfører manglende kontinuitet, manglende tilrettelegging som 
igjen bidrar til å hindre systematisk oppfølging av den enkelte bruker. Kompetanseheving på demens 
vil bidra til en utvidet fagforståelse i tjenesteutvikling av demensomsorgen.  
 
Personer med demens er en sårbar gruppe som blir skadelidende når tjenestene er organisert i store 
avdelinger med mange ansatte. Mange ansatte å forholde seg til bidrar til å skape forvirring hos den 
syke, kvaliteten på tjenesten forringes og det kan oppleves manglede forutsigbarhet, kontinuitet og 
interaksjon mellom bruker og helsepersonell.  
 
Pasientforløp - Tiltakspakke 

Tiltakspakke demens er en modell som innebærer en strukturert, faglig og individuelt 
tilpasset oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Målet er 
at personer med demens skal få bo lengst mulig i eget hjem, og at pasient og pårørende skal 
oppleve trygghet og støtte gjennom det samlede tjenestetilbudet. Modellen bygger på 
prinsippene for personsentrert omsorg. 

Tiltakspakke demens er en kommunal tjeneste som innebærer at: 

 Personer med demens som har fått innvilget tjenesten får oppnevnt en primærkontakt  

 Primærkontakten gjennomfører månedlige oppfølgingsbesøk til personen med demens. 
Disse besøkene kommer i tillegg til ordinær oppfølging fra hjemmebaserte tjenester og har 
en times varighet  

 Pårørende inviteres til å delta på de månedlige oppfølgingsbesøkene  

 På første hjemmebesøk anvendes et skjema kalt «Min historie» for å samle informasjon om 
pasientens livshistorie  

 Ved hvert oppfølgingsbesøk anvendes en sjekkliste for å kartlegge endringer i pasientens 
helsetilstand og demensforløp  

 Pasientens fastlege informeres om endringer i helsetilstand via kommunens og fastleges 
elektroniske journalsystem.  

 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse gjennomførte i 2015 Tiltakspakke demens som et 
prosjekt i syv kommuner (se link på Litteraturliste) Erfaring er positive og det gis tilbakemelding om 
at dette er et viktig verktøy for tjenesten og brukerne.  

 Virker forebyggende – utsetter behov for tjenester og hindrer klagesaker 

 Gir kontinuitet, forutsigbarhet og trygghet for bruker og pårørende 

 Kvalitetssikring av tjenesten. Pasient kan bo lengre hjemme.  

 Fin måte å gi personsentrert omsorg på   

 Ansatt føler de gjør en positiv forskjell – mer bevist på å stimulere pasienten egne ressurser, 
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fremfor å utføre handlinger for dem.  
  
Etablering og organisering av tiltakspakke i Harstad kommune må utredes og igangsettes i løpet av 
2017.   
 
Bo tilbud  
De aller fleste brukere av helse og omsorgstjenester ønsker å bo i eget hjem.  
Personer som får demens blir sykere ettersom tiden går og blir etter hvert mer og mer avhengig av 
hjelp fra andre. Hos noen skjer forverringen fort (2-3 år), hos andre langsomt (8-10 år eller mer). 
Sykdomsutviklingen og symptombildet vil kunne begrense mulighet for å bo i eget hjem. Dette vil 
også avhenge av faktorer som om den syke bor alene, hvordan hjemmet er fysisk tilrettelagt, 
hvordan kommunen velger å tilrettelegge for bruk av velferdsteknologi, organisering og 
tilrettelegging av hjemmetjenester samt bruk av dagaktivitet.  
 
Siden Harstad forventes å få et sterkt økende antall innbyggere 80 år og eldre, vil kommunen også få 
en sterk vekst i antall personer med demens. Fram mot 2040 vil det skje en fordobling i antall 
personer med demens, med mindre at forekomst reduseres av andre årsaker. (se «Forekomst», s.9-
10). Det vil være vanskelig å lage nøyaktige prognoser over behovet for kommunale tilrettelagete 
boliger.  Gjennomførte framskrivinger tar utgangspunkt i nivået slik det er i dag. Harstad kommune 
søker med demensplan å gi gevinst både på kvalitet og økonomi når tjenesten organiseres på en 
hensiktsmessig måte.  
 
Etterspørsel og behov for omsorgsboliger og institusjon må ses i sammenheng med hvordan 
befolkningen selv investerer og tilrettelegger egen bolig med tanke på livsløpsstandard eller 
universell utforming.  
Boenheter for demente krever særlig tilrettelegging hvor det er viktig å ta hensyn til hvilke 
konsekvenser sykdommen kan ha for atferden. 
Optimale rammebetingelser for personer med demens defineres som små bogrupper i et oversiktlig 
fysisk miljø med få beboere og et stabilt ansatte med nødvendig kompetanse.  

 Det bør være direkte tilgang til tilrettelagt uteareal  

 Det bør legges til rette for sosialt fellesskap. 
 
Det må vies oppmerksomhet på fysiske og sosiale omgivelser som bidrar til å støtte mestring og 
bidrar til en hverdag med mening og livskvalitet, samtidig som den er tilrettelagt for at man kan få 
riktig og nok omsorg tilpasset funksjonsnedsettelse og hjelpebehov. SINTEF`s nye rapport fra 2015 
"Er smått alltid godt i demensomsorgen" utført på oppdrag fra KS drøfter hvilke løsninger som kan gi 
bærekraftig velferdstilbud. Rapporten antyder at omlag 8 beboere er det beste. Det er få nok til god 
oversikt, men mange nok til å måtte bemannes av to personer. 
Det er viktig å være oppmerksom på at omsorgsbolig ikke alltid er et tilfredsstillende boalternativ for 
personer som har kognitiv svikt og orienteringsproblemer. Tilbakeholdelse, som å holde dørene låst 
kan kun tillates i institusjon og ikke i omsorgsboliger. Dersom omsorgsboligene tilrettelegges i 
henhold til føringer i SINTEF rapport vil et slikt botilbud fungere bra for denne brukergruppen.  
 
Livsgledesykehjem 
Visjonen til LFE er «Livsglede for alle eldre. Vi skal gi liv til årene og fremme lysten til å leve.» Målet 
ved et Livsgledesykehjem er at den enkelte beboer skal ha opplevelse av glede og glød i hverdagen, 
som kan være med på å veie opp for psykiske og fysiske lidelser.  
I Harstad kommune skal vi jobbe for at alle sykehjem og bolig med heldøgns omsorg blir sertifiserte 
Livsgledesykehjem. For å bli sertifisert som Livsgledesykehjem, må man oppfylle ni kriterier som 
bidrar til å ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Kriteriene er utarbeidet 
av Livsglede for Eldre, over flere år, og i samarbeid med ansatte ved to sykehjem i Trondheim 
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kommune. 
 
Livsgledesykehjem kan ses på som et systemverktøy, som hjelper sykehjemmet å oppfylle lovpålagte 
krav fra myndighetene.  Ordningen favner sentrale områder i Verdighetsgarantien og 
Kvalitetsforskriften.  
I livsgledearbeidet er det sentralt at man har forståelse for at den enkeltes livshistorie er sentral, for 
å kunne gi god omsorg. Vi er formet av det levde livet, og det må det tas hensyn til også når man 
kommer på sykehjem. Ved hjelp av livshistoriekartlegging og individuell livsgledekalender, jobbes det 
personsentrert for at hvert enkelt skal oppleve livsglede i hverdagen. Pårørende er også sentrale i 
dette arbeidet, fordi over 80% av beboere i sykehjem har en demens eller annen form for kognitiv 
svikt. Vi trenger da hjelp av pårørende, for å få kunnskap om den enkeltes liv, ønsker og behov. 
Pasienten gis mulighet for aktivitet og psykososiale tiltak.  
 
Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi skal bidra til at personer med demens gis økt trygghet for å kunne leve 
selvstendige og meningsfulle liv. Det bør vurderes om velferdsteknologi kan tilrettelegge for at 
personen med demens kan bo lengre hjemme i trygge omgivelser og samtidig mestre egen 
livssituasjon med sykdom og redusert helse. Velferdsteknologi bør også vurderes i situasjoner hvor 
pårørende og omsorgspersoner har behov for avlastning. Etiske vurderinger og samtykkekompetanse 
er sentralt ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. Etter lovendringen i 2013 ble det åpnet 
for å fatte vedtak om bruk av lokaliseringsteknologi til personer uten samtykkekompetanse som ikke 
motsetter seg. Flere rapporterer at bruker i mange tilfeller har blitt roligere når de har fått tilbake 
friheten til å gå ut etter eget ønske. 
 
For å kunne møte framtidens utfordringer er det helt nødvendig med en satsning på 
velferdsteknologi i omsorgstjenesten i Harstad kommune.  Kartlegginger og vurderinger av den 
enkelte demenssyke og dens familie bør gjennomføres av hukommelsesteam/koordinator i 
kommunehelsetjenesten. Kartlegging må vurdere nytteverdi for bruker og pårørende. Det må sikres 
gode rutiner for oppfølging.  
 

 

 
Tiltak: 

 Kompetanseheving.  
o Ansattes kompetanse i hjemmebaserte tjenester skal styrkes  
o Opplæring/kompetanseheving til ansatte i forståelsen av regelverket som 

omhandler «helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse»    
o Ansatte ved institusjon tilbys opplæring gjennom Miljøbehandling  

Demensomsorgens ABC 

 Tilpasset hjemmetjeneste som oppleves demensvennlig - Justere/endre organisering  

 Institusjonsplasser og Bolig med heldøgns omsorg og institusjon må være fysisk 
tilpasset/tilrettelagt. (tilrettelagt uteareal, sosialt fellesskap, små bogrupper, 
velferdsteknologi)  

 Systematisere rutiner i hjemmetjenesten – innføre tiltakspakke. Etablering og organisering 
av tiltakspakke må utredes og igangsettes i løpet av 2017. Frigjøre ressurser til 
etablering/oppfølging av dette.   

 Innføre Personsentrert omsorg som metode for å understøtte mennesker med demens sin 
opplevelse av verdighet og identitet - Opplæring og kompetanseutvikling til ansatte innen 
personsentrert omsorg  

MÅL: Personer med demens skal oppleve at 

de er sett og godt ivaretatt. Personer med 

demens skal ha tilrettelagte boforhold og 

omgivelser, og et tilpasset tjenestetilbud. 
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 Aktivitetstilbud styrkes og utvides  

 Avlastningstiltak tilpasset behov  

 Velferdsteknologiske løsninger tilpasset brukeren -  

 
 
5.5 Kunnskap og kompetanse  
I en undersøkelse gjennomført av Nasjonalforeningen for folkehelsen oppga over halvparten av de 
spurte at demens er forbundet med skam (Rugtvedt 2013). Behovet for og graden av åpenhet rundt 
en demensdiagnose vil variere fra person til person og fra familie til familie, men på et generelt 
grunnlag er det erfaring for at åpenhet og informasjon til omgivelsene oftest virker positivt over tid 
både for personen selv og de berørte rundt. 
 

Økt kunnskap om demenssykdommer er et av kjerneelementene for å gjøre samfunnet mer 
demensvennlig.   
 
Det er viktig for enkeltmennesker som lever med en demens-sykdom 
å ha kunnskap om sykdommen. Befolkningen som helhet og ulike 
samfunnssektorer trenger informasjon for å tilrettelegge og ivareta 
for personer med demens. 
Det er behov for mer kunnskap om demens hos allmennleger. 
Informasjon og kunnskap er viktig for å sikre at personer med demens 
får diagnose i rett tid, og at arbeidslivet og samfunnslivet i større grad 
tilrettelegges for personer med demens. 
 

En annen stor utfordring for demensomsorgen er å sikre tilgang på tilstrekkelig, kompetent og 
kvalifisert helse- og sosialpersonell. Økt antall ansatte gir ikke nødvendigvis bedre kvalitet og god 
effekt. Det viktige er å finne rett person på rett plass. Virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester skal sørge for at ansatte gis den opplæring, videreutdanning og etterutdanning 
som er påkrevet for at den enkelte skal utføre sitt arbeid faglig forsvarlig. Kompetanse på demens 
innebærer blant annet gode kunnskaper om demenssykdommer, kommunikasjon, 
kartleggingsverktøy, ernæring, lindrende behandling, miljørettede og psykososiale tiltak og 
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 pårørende. 
 

Kunnskap gir reduserte kostnader og øker kvaliteten for pasientene.  
 

Manglende kompetanse kan føre til at viktige observasjoner av ADL (aktiviteter i dagliglivet) kan 
overses, riktig tiltak blir ikke iverksatt, kommunikasjon fungerer dårlig, tilnærmingen vanskeliggjøres. 
Dette kan medføre at en ikke kommer i posisjon til å hjelpe pasienten samt innehar manglende 
forståelse for pårørendes situasjon.  
 
Det er videre behov for å øke kunnskapen og kompetansen i møte med personer med demens som 
har samisk bakgrunn eller minoritetsspråklig bakgrunn. 
 
Personer som selv har demens eller som er pårørende, har behov for å vite mer om demens. Arena 
for å møte andre i samme situasjon er viktig for læring og mestring. Pårørendeskoler og 
samtalegrupper er et viktig tilbud.  
 
Ved å kunne etablere demenskoordinator og hukommelsesteam vil helse og omsorgsektoren i 
Harstad kunne møte personen og nærmeste pårørende i en tidlig fase. Dette vil være viktig bidrag for 
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å kunne etablere god oppfølging og behovskartlegging etter diagnostisering. Hensikten med en bred 
utredning etter en demensdiagnose er at aktuelle hjelpetiltak vurderes og igangsettes (se også pkt 
Tilpasset tjeneste gjennom helse sykdomsforløpet, kap 5.4) 
 
 
 
 
 
Tiltak: 

 Pårørendeskoler  

 Samtalegrupper for pårørende 

 Fokus på fagutvikling og kompetanseheving  
o Tilby videreutdanning innenfor geriatri og demensomsorg 
o Kompetanseheving gjennom opplæringspakker som tilbys av Kompetansesenter for 

aldring og helse 

 Øke kunnskap om utredning og diagnostisering.  

 Utarbeide rutiner som bidrar til bedre samhandling mellom fastleger og helse- og 
omsorgssektoren.   

 Bidra til utvikling av Demensvennlig samfunn 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅL: Øke kunnskapen og kompetansen om 

demens blant ansatte i tjenestene og i 

samfunnet for øvrig 
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VEDLEGG   

Vedlegg 1.   Forebygging  
Økende alder er den viktigste faktoren som disponerer for demens, med genetisk disposisjon som 
nummer to. Dette er risikofaktorer vi i liten grad har kontroll over.  
En tredje viktig risikofaktor er imidlertid livsstil og levekår, og denne har vi større mulighet til å 
påvirke.   
 
Demens deler mange risikofaktorer med andre kroniske ikke-smittsomme sykdommer som diabetes 
og hjerte- og karsykdommer. 
 
 
 
 
 
Tiltak: 
Skal vi redusere forekomsten av demens i samfunnet, må det rettes innsats mot bakenforliggende 
forhold med sikte på utjevning av sosiale forskjeller i levekår og helse, og det må samtidig settes inn 
innsats for å fremme sunn livsstil ved å gjøre det lettere for den enkelte å ta sunne valg. Spørsmålet 
er ikke lenger om man blir gammel, men hvordan man blir gammel. Det gjelder å bygge opp gode 
vaner i familiene, på skolen, på arbeidsplassene og i fritiden. På den måten kan – kanskje – demens 
forebygges.  
 
Personen selv kan forebygge risikoen for demens ved å: 

 være fysisk aktiv flere ganger i uken 
 ikke røyke eller slutte å røyke 
 spise variert og sunn kost som inneholder mye grønnsaker og fisk 
 drikke alkohol med måte 
 søke utredning og behandling ved tegn på depresjon 
 forebygge mot høyt blodtrykk, kolesterol i blodet, fedme og diabetes 
 stimulere deg intellektuelt 
 være sosialt aktiv 

 
Samfunnet/kommunen kan forebygge ved; 

 Fysisk aktivitet må i langt større grad enn i dag inn i eldresentrene.  

 Det bør etableres mosjons- og gåklubber,  

 Nettet av sykkelstier og turstier må utvides.  

 Fysisk aktivitet i skolen må styrkes. 
Leger må motivere sine pasienter til mer fysisk aktivitet 

 

 

Vedlegg 2.  Fremtidsfullmakt  
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere den som gir 
fullmakten etter at han/hun på grunn av sin helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta sine 
interesser 
En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, f.eks. demens, eller 

MÅL: Legge til rette for gode levekår og 

en sunn livsstil. 
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alvorlig svekket helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene 
som omfattes av fullmakten. 

 En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år, og som har evne til å forstå hva 
en fullmakt innebærer.  

 Fullmektigen må også være over 18 år, si ja til å være fullmektig og ikke selv ha verge. En 
juridisk person, f.eks. et advokatfirma kan ikke utpekes. 

 En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, og kan avgrenses 
til å gjelde bestemte områder.  

 En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt og 
som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. 

 Vitnene må ha fylt 18 år og må ha evne til å forstå hva det innebærer å skrive under. 
Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder ektefellen til fullmektigen, samboer, 
foreldre, barn og barnebarn. 

 
Om fremtidsfullmakten inneholder føringer på eller fullmakt for salgsoppdrag av eiendom, må 
eiendommen identifiseres i fremtidsfullmakten.  
En fremtidsfullmakt kan gjelde både økonomiske og personlige forhold, og den kan avgrenses til å 
gjelde bestemte området. Et praktisk eksempel på et personlig forhold som kan omfattes, er hvor 
vedkommende skal bo. 
 
Det kan hentes utdypet informasjon på vergemål. http://vergemal.no/Bestemme-

selv/Fremtidsfullmakt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vergemal.no/Bestemme-selv/Fremtidsfullmakt/
http://vergemal.no/Bestemme-selv/Fremtidsfullmakt/
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Rapporten «Rom for Omsorg» 
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rom-for-omsorg/id2520393/ 
 

SINTEF rapporten «Er smått alltid godt i demensomsorgen» 
http://www.ks.no/contentassets/1392e8fff1a847eb8b632ac582afa98a/rapport.pdf 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/er-smatt-alltid-godt-i-
demensomsorgen1/ 
 
Helsedirektoratet – Pårørende veileder  
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder 
 
Boligbehov i pleie- og omsorgsektoren mot år 20140.  

Framskriving for Harstad kommune.  

NIBR- notat 2014:108 
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