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1. Innledning 

 
Gåten med Alzheimers sykdom er ikke løst. Alle land med høy andel eldre personer i sin 

befolkning har erkjent at for å løse eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte, må 

demensproblematikken og tiltak for å løse denne oppgaven tas på alvor. I dag finnes det om 

lag 66 000 personer med demens i Norge. Forekomsten av demens er stigende med økende 

alder. Fra 2020 må vi regne med en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år. Forutsatt at 

forekomsten av demenssykdom holder seg på dagens nivå, vil antall personer med demens 

være om lag 130 000 innen 2040. 

 

Fordi sykdommen rammer mange, både de som får sykdommen og deres familier er det 

behov for økt kompetanse og informasjon som kan redusere belastninger og usikkerhet. 

Hvis det antas at hver enkelt person med demenssykdom har minst fire nære 

familiemedlemmer, er demens en tilstand som angår mer enn 250 000 mennesker i Norge. 

Kommunene har store utfordringer i å tilrettelegge og dimensjonere tjenestetilbudet. 

 

 

1.1 Smått er godt 

 
Fra boka: Aldring og hjernesykdommer av professor Knut Engedal, siteres: 

 
”Det savnes andre boformer for demente pasienter…Prinsippet for denne type boltilbud er 

på mange måter likt det som finnes i skjermede enheter på sykehjem – at ”smått er godt”. 

Det vil si at man etablerer boenheter med plass til seks til åtte beboere, hvor det finnes 

tilbud til den demente pasienten om å delta i vanlige aktiviteter i dagliglivet”. 

 

Mange av dagens sykehjem er ikke bygd og tilrettelagt for mennesker med demens. 

Dersom de skal de fungere som botilbud for denne gruppen i fremtiden, krever det 

ombygging og tilpassing av en betydelig andel av dagens sykehjem og omsorgsboliger. 

Små bokollektiv og avdelinger med aktivitetsmuligheter og direkte tilgang til tilrettelagte 

utearealer, er betydelig bedre enn gammeldagse institusjoner i mange etasjer med store 

avdelinger og lange korridorer. 

 

1.2 Bakgrunn for utredningsarbeidet 

 
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening – Framtidas 

omsorgsutfordringer – Omsorgsplan 2015,” tar for seg omsorgsutfordringene og 

hovedbrukerne av de kommunale omsorgstjenestene. 

Demensplan 2015 ”Den gode dagen” er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015. 

Planen er utarbeidet på bakgrunn av Rapport IS-1486 ”Glemsk, men ikke glemt” fra Sosial- 

og helsedirektoratet, men utfordringer, behov og anbefalte satsningsområder. 

 

Til grunn for demensplanen ligger en erkjennelse av at dagens omsorgstjenester ikke i 

tilstrekkelig grad er bygd og tilrettelagt for mennesker med demens. 
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1.3 Utarbeidelse av en kommunal delplan 2015. 

 
I 2008 satte helse- og sosialsjefen ned følgende trepartssammensatte arbeidsgruppe: 

 

Per Rust. Medlem av hovedutvalget for helse- og sosialsektoren. ( SP ) 

Aud Jorunn Finnerud. Tillitsvalgt for Fagforbundet i Modum. 

Finn Resch. Kommunelege 

Anne Lise Muggerud. Gruppeleder Furulund bofellesskap. 

Anne Hilde Fure. Avdelingsleder ved Modumheimen. 

Anne S. Pettersen. Saksbehandler i tiltaksenheten. 

Henning Bjørnerud. Tiltaksleder. 

 

To av deltagerne i gruppa er sentrale i forhold til etablering og drift av pårørendeskole. 

 

Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: 

Plangruppa skal fremme forslag til tiltak som gir grunnlag for en god demensomsorg frem 

mot 2015. Demensplanen skal løfte frem 3 hovedsatsningsområder: 

 

 Dagaktivitetstilbud 

 Bedre tilpassede boliger 

 Økt kunnskap og kompetanse. 

 

Plangruppa skal utrede personellbehov med økonomiske konsekvenser av de tiltak som 

foreslås. Herunder også ideer om hvordan vi kan bidra til utdanning av nødvendig 

personell. 

 

Gruppen la frem sin plan i 2009, og planen har nå i tillegg blitt revidert våren 2012. 

Kommunelege Gunnar Hjort har vært med denne gang. Leder av Modum og Krødsherad 

Demensforening, Tanja Tyberg Grøtterud, har også deltatt.  Det har ikke vært med 

politikere i arbeidsgruppen nå, men politikerne i hovedutvalget har hatt planen til 

gjennomlesning og kommentarer, før endelig behandling i hovedutvalget (sak 27/12). 
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2. Grunnleggende prinsipper for en bedre demensomsorg. 

Mennesker med demens er en uensartet gruppe. Som andre har de forskjellige behov og 

ulike interesser. Deres særlige problem er at de har mistet vesentlige mentale evner som 

styrer dagliglivet. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, 

og iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling 

og sykdomshistorie. God omsorg for alle, innbefatter også en god demensomsorg. Målet 

med tiltakene er at den enkelte skal oppleve trygghet og livskvalitet i hverdagen, til tross 

for alvorlig funksjonssvikt.  

 

Demenssyndromets viktigste kjennetegn er nedsatt hukommelsesfunksjon. Ett av følgende 

symptomer må også være tilstede: svekket tanke-, kommunikasjon - og orienteringsevne og 

vansker med å opprettholde innlærte ferdigheter eller å mestre hverdagssysler. 

 

Moderne medikamenter mot demens kan gi noen grad av symptomlindring, en periode, 

men kan ikke stanse, eller drive sykdomsutviklingen tilbake. 

 

En betydelig andel av omsorgstjenestenes brukere har demensutvikling som en del av sine 

problemer, ofte i kombinasjon med andre sykdommer og funksjonstap. Vår oppgave er å 

tilpasse dagens omsorgstjeneste til en slik virkelighet. 
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3. Demografisk utvikling i Modum kommune 2008 - 2030 
 

 

År Demensforekomst Behov for heldøgns 

omsorgstjenester ( 50% ) 

 

2008 216 108 

2010 215 108 

2015 212 106 

2020 217 109 

2025 251 126 

2030 307 154 

 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) – Tabell 01. Befolkningstall for 01.01.07. 

Befolkningsframskrivning for 2015, 2020, 2025, 2030. MMM. 02.07.08. 

 

Forekomsttallene for demens baseres på Rotterdamstudien. Det er dette studiet Sosial- og 

helsedirektoratet legger til grunn i forhold til nasjonale statistikker. 

 

I 2030 forventes det at Modum har 307 personer med demens. I 2030 vil halvparten av 

disse ha behov for heldøgns omsorgstjeneste. I 2010 hadde 108 personer behov for 

heldøgns omsorgstjeneste. Dette må det tas hensyn til ved planlegging av nytt 

sykehjemstilbud (se pkt 1.1 Smått er godt). Etter gruppas mening bør nytt sykehjem 

organiseres og bygges/moderniseres med små enheter. Enheter med direkte tilgang til 

uteområde.  Dette skaper større fleksibilitet og bedre kvalitet på tjenesten. Modellen er også 

etablert i Horten kommune. Mindre enheter kan brukes av alle målgrupper med god 

opplevelse/effekt, men i særdeleshet der hvor det kan være utfordrende atferd. 

 

 

Forekomsten av demens totalt i befolkningen i Modum regnes ut slik: 

(Tabellene er kvalitetssikret av Aldring og helse – Nasjonalt kompetansesenter i Tønsberg, 

2008.) 

 

Menn..65-69 år 0.8 % Kvinner..65-69 år 1.0 % 

            70-74 år 2.0 %                 70-74 år 2.1 % 

            75-79 år 6.0 %                 75-79 år 6.2 % 

             80-84 år 13.7 %                 80-84 år 19.3 % 

             85-89 år 28.4 %                 85-89 år 32.7 % 

             90 år og eldre 41.2 %                 90 år og eldre 40.6 % 
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4. Status tjenestetilbud til personer med demens i Modum  

4.1 Dagtilbud                                                               

På landsbasis er det omlag 70 000 personer med demens og minst halvparten av disse bor i 

eget hjem. I følge helsedirektoratet er dekningsgraden på dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens 9,3 %. 

Det har i Modum vært satset på dagtilbud i eldreomsorgen gjennom flere tiår, men det er 

ikke etablert et særskilt dagtilbud til personer med demens. Brukergruppen får dette 

tilbudet i dag ved Vikersund bo – og dagsenter og dagsenter på Modumheimen, på lik linje 

med andre brukere av tjenestetilbudet. Dagsentertilbud til denne gruppen er et 

lavterskeltilbud som vil bidra til å forebygge og utsette et langt dyrere institusjons- og 

heldøgnstilbud, og vil også gi nødvendig avlastning for pårørende som står i krevende 

omsorgssituasjoner. 

 

Det er nå vedtatt å opprette et dagsentertilbud for personer med demens. Det vil bli 

opprettet et eget dagsentertilbud til denne brukergruppen høsten 2012. Viser til k.sak 37/12 

hvor følgende vedtak ble fattet:  

 

1. Det vedtas opprett dagsentertilbud for demente på Modumheimen, kostnader dekkes 

innenfor Tun Modumheimens budsjettramme i 2012. 

2. Det vedtas opprettet demensteam innenfor etatens budsjettramme. Ny vurdering 

foretas i budsjettprosessen for 2013. 

3. Utvalget ønsker en orientering i løpet av våren 2013 om tiltaket bør/kan utvikles. 

 

4.2 Avlastning - korttidsopphold 

Modum kommune er godt dekket med avlastnings- og kortidsplasser. Heldøgns 

avlastnings- og korttidsopphold gis nå innen de ordinære avdelingene ved Modumheimen, 

Vikersund bo – og dagsenter, Geithus bo – og dagsenter og Frydenberg. Frydenberg er 

beregnet i hovedsak for rehabilitering. Det er i tillegg er etablert tre observasjonsplasser fra 

2012. Modum kommune utmerker seg ved å ha svært mange korttidsplasser. I perioder med 

stort press på tjenesten har inntil 20 pasienter fått korttidstilbud samtidig på Frydenberg. 

 

Det har vært etablert en korttidsplass ved avd 4 (skjermet enhet) på Modumheimen siden 

oppstart okt 2010. Denne plassen har vært benyttet i hovedsak til rullerende 

avlastningsopphold. Det vil være mulig å opprette flere plasser, avhengig av presset på 

tjenesten for øvrig. Å gi et tilbud til personer med særlig avvikende adferd og/eller med 

stort behov for skjerming er en utfordring. Det er få enheter som bygningsmessig er 

tilpasset denne brukergruppen.  

 

Når det nå opprettes et eget dagsentertilbud til denne gruppen så vil det være naturlig å se 

på dette i sammenheng med et tilbud om avlastning og/eller korttidsopphold. Både fordi det 

da vil bli enklere for den enkelte bruker å forholde seg til lokalitetene og fordi det vil være 

naturlig å se på et mer fleksibelt tilbud enn det som har vært tilfelle hittil. En slik 

organisering vil også kunne utnytte ressursene bedre både bygningsmessig og 

ressursmessig. 
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4.3 Egnede boliger for personer med demens med heldøgns 

tjenester. 

 

Rundt 80 % av dem som bor på sykehjem eller bo – og dagsenter med heldøgns 

bemanning, har en demenslidelse. De fleste personer med demens som i dag mottar 

heldøgns pleie- og omsorgstjenester i kommunal bolig, bor ved kommunens sykehjem – 

Modumheimen, Furulund bofellesskap eller Vikerund og Geithus bo – og dagsenter.  

Med unntak av avdeling 1 og 4 ved Modumheimen og Furulund bofellesskap er resten av 

de aktuelle lokalitetene ikke tilrettelagt for de som trenger ekstra skjerming. Oppfatningen 

om at små driftsenheter er å foretrekke, er dokumentert i demensforskning og driftsmessige 

erfaringer fra etablerte enheter. 

Det representerer også hovedmålsettingene i Helse- og omsorgsdepartementets Delplan til 

Omsorgsplan 2015, som omhandler boligtilpassning for personer med en demenslidelse. 

Sosial- og helsedirektoratet har anslått behovet for ombygging av sykehjem og nybygg av 

tilrettelagte boliger til 37 000 boenheter fram til 2030. 

 

Oversikt over egnede boliger med heldøgnstjenester for personer med demens i Modum pr. 

01.01.12: 

 

Sted: Antall plasser/leiligheter 

Modumheimen – avd 1 7 + 8   =     15   

Furulund 8 + 8    =    16 

Modumheimen - avd 4                     10 

Totalt                    41 

 

Tilbudet har økt med 2 plasser, spesielt beregnet på denne gruppen, siden 2008. Dette 

skyldes at når virksomheten ved avd E på VBD ble flyttet til avd 4 på Modumheimen så 

økte kapasiteten fra 8 til 10 plasser. Det er ofte denne type plasser som er etterspurt. Etter 

samhandlingsreformen ble innført i 2012, har det tidvis vært nødvendig å leie plasser til 

denne gruppen. Dette på grunn av endret utskrivningspraksis og noe større press på 

tjenesten. Ifølge befolkningsframskrivning (kap.3) vil ikke dette tallet være betydelig 

økende før 2020-25. Imidlertid viser erfaringen fra 2012 at det er denne type plasser som er 

mest etterspurt allerede i dag. Erfaring viser også at det kan være vanskelig å flytte beboere 

fra en skjermet enhet til en ordinær sykehjemsavdeling selv om behov for skjerming ikke 

lenger er tilstede. 

 

De fleste ønsker et mest mulig selvstendig liv i egen bolig så lenge som mulig. Dette 

gjelder også som oftest denne gruppen. Flere av disse ville kunne nyttiggjøre seg en 

leilighet med heldøgns omsorgstjenester, eller tjenester på lavere nivå, som dagtilbud 

og/eller korttids- eller avlastningsopphold. Allikevel vil ofte hjemmetjenesten ha lite å stille 

opp med overfor personer med en langt fremskreden demenslidelse. Det kan være 

utfordringer for hjemmetjenesten når det gjelder å komme i posisjon for å bistå personer 

med demens eller deres pårørende. Tekniske løsninger er ofte vanskelig å ta i bruk for 

denne gruppen. Fleksibilitet, god kommunikasjon og tidlig intervensjon kan bidra til å 

gjøre det lettere. Fortsatt er demenssykdom et tabuområde. Nødvendig bistand vil kunne 

bety en bedre livskvalitet for den demente, samt avlastning for pårørende.  
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4.4. Tilbud til pårørende 

 

Det er nå etablert en pårørendeforening for aldersdemente i Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Foreningen ble startet opp i 2010 og styret består av pårørende og fagpersoner. 

Demensforeningen er til for demente, deres pårørende, fagpersoner og andre interesserte. 

Foreningen arrangerer uformelle samlinger en gang i måneden, temakvelder, 

medlemsmøter og samtalegrupper. (Les mer på: www.mkdemens.net) 

 

I tråd med regjeringens anbefaling ble det i 2010 etablert en pårørendeskole. Den er 

kommet i stand gjennom et samarbeid mellom fagmiljøene og Demensforeningen. Ved 

siden av dette har helsepersonell samtaler med pårørende som en del av den vanlige 

pårørende kontakten. Pårørendeskolen har så langt avholdt samlinger to ganger i året. Det 

skal gis råd, veiledning og faglig informasjon med temaforelesninger etc. Det er to av 

kommunens sykepleiere med videreutdanning innen demens som har hovedansvaret for 

dette. Annet helsepersonell, kommunelege og prest bistår etter behov. Rekruttering av 

pårørende til dette tilbudet har vist seg å være en utfordring.  

 

 

4.5. Kompetanse 

 

Faglig kompetanse innen psykisk helse, geriatri og demenssykdom, er sentrale fagområder 

som skal sikre en god demensomsorg. Det foreligger av den grunn en kartlegging av angitte 

kompetanse i Modum kommune. 

 

En kartlegging våren 2012 viser at fire sykepleiere og to hjelpepleiere har gjennomført 

studie i geriatri (aldring og eldreomsorg). Kommunen har tre sykepleier, en sosionom, to 

vernepleiere med videreutdanning i psykiatri. Tre sykepleiere har videreutdanning i 

demens.16 hjelpepleiere har tatt videreutdanning for hjelpepleiere innen psykiatri. Totalt 

syv ansatte har videreutdanning i psykisk helsearbeid.  

 

Å heve det generelle kompetansenivå hos de ansatte i alle yrkesgrupper, når det gjelder 

demens, er et prioritert område. Demensomsorgens ABC er et opplæringsprogram gjennom 

Aldring og helse- kompetansesenter. 30 ansatte har fullført et toårig studie og 18 stykker 

har påbegynt et løp nå i vår (mai 2012). Modumheimen skal ha en hovedrolle i fremtidig 

demensomsorg i Modum, men denne type kompetanseheving har ut fra behovet, vært 

gjennomført i alle virksomheter hvor dette er naturlig.
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5. Tiltaksplan for demensomsorgen i Modum 2015 

Organisering av demensomsorgen vil innbefatte organisering av de ulike tjenestetilbudene 

og tiltak for kompetanseheving. Selv om tjenesteutøvelsen vil skje på ulike steder er det 

naturlig å samle både fagkompetanse og ulike aktiviteter på Modumheimen. Eksempelvis 

er både demensomsorgens ABC og pårørende skolen inntil nå organisert av andre i 

kommunen, men vil videre være en naturlig del av arbeidsoppgavene til et demensteam. 

For å ha best mulig kontakt med hjemmebaserte tjenester vil det være nødvendig å etablere 

en demenskontakt i hver sone.  

Et godt drevet demensteam og dagsenter for demente sammen med tilgang til å søke om 

avlastnings- korttidsplasser vil ha stor innvirkning på fremtidig behov for tilrettelagte 

heldøgnsplasser for demente. Høgskolen i Bergen mener å ha påvist at effekten av et 

regelmessig dagtilbud kan utsette behovet for heldøgnsplass med inntil 300 dager. En 

sykehjemsplass i Modum koster ca kr 850 000 pr år.  

 

5.1 Dagtilbud 

I statsbudsjett for 2012 sies det: 

”Målsetting i Demensplan 2015 er at kommunene i 2015 skal kunne tilby dag- 

aktivitetstilbud til personer med demens. Regjeringen foreslår 150 millioner kr. til et eget 

øremerket stimuleringstilskudd til kommunene for å etablere 2 300 dagaktivitetsplasser for 

personer med demens. Det vil sikre omlag 5000 flere personer med demens et 

dagaktivitetstilbud deler av uka.” 

 

I 2012 kan alle kommuner som skal etablere nye dagaktivitetsplasser søke staten om 

tilskudd. I 2012 er tilskuddet på 65 000 per plass per år. Tilskuddet gis fra og med 

tidspunkt for planlagt oppstart. Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften 

av dagaktivitetstilbudet. Dette kan omfatte utgifter til for eksempel aktiviteter, bespisning, 

transport, husleie og driftskostnader m.v. Personalkostnader er forutsatt finansiert over 

rammetilskuddet, som en del av Omsorgsplan 2015 sin målsetning om 12.000 nye årsverk 

frem til 2015. Tilskuddet gis som et flatt beløp per plass fra og med tidspunkt for planlagt 

oppstart.Statsbudsjettet 2012 inneholder øremerket stimuleringstiltak for at kommunene 

skal kunne etablere 2300 dagaktivitetsplasser for personer med demens. Målsettingen i 

Demensplan 2015 er at alle kommuner skal kunne tilby dette i 2015. Gode tilbud av denne 

type vil kunne legge forholdene til rette for at for personer med demens kan bli boende 

lenger hjemme, før evt behov for heldøgnstjenester melder seg. 

 

Mål: Kunne tilby et tilrettelagt dagtilbud for personer med demens.  

 

Tiltak:  
 

 Dagtilbud med bistand for personer med demens. 

Et tilbud for hjemmeboende, som i tillegg kan være ett avlastningstiltak for den 

som har omsorgen for vedkommende hjemme. Dagtilbudet må ivareta 

nødvendig skjerming, hvileplasser og bemannet med personell med riktig 
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fagkompetanse. Grønn omsorg er et målrettet dagtilbud for de som kan 

nyttiggjøre seg ulike aktiviteter eller som har glede av være en del av det 

aktuelle miljø. Hittil har ikke dette vært aktuelt, men bør vurderes på nytt i 

forhold til nytt dagtilbud på Modumheimen, spesielt beregnet for personer med 

demens. 

Henting og bringing av brukere til dagsenter vil være en viktig del av 

dagaktiviteten. Dersom åpningstiden på dagsenteret for demente legges utenom 

åpningstiden for Modumheimens allerede etablerte dagsenter, kan det benyttes 

samme minibuss til dette. 

 

 

5.2 Heldøgns tjenester. 

Med henvisning til den demografiske utvikling i Modum, har kommunen hittil hatt 

underdekning med heldøgnstilbud for personer med demens. Forholdene ble blant 

annet omtalt i forbindelse med Boligsosial Handlingsplan, vedtatt av 

kommunestyret i sak 0055/06. Planen skal i likhet med andre planer revideres nå i 

2012. Nevnte plan skisserte ett behov for 16 nye heldøgns plasser i løpet av de neste 

5 år, samt 8 til innen 10 år. Det var her innregnet at nesten 80 % av de som bodde 

på sykehjemmet hadde en demenslidelse. Personer med demens kan også fungere 

godt med tilbud på bo-og dagsenter eller i eget hjem, så lenge det ikke er behov for 

skjerming. 

 

Med bakgrunn i nyere forskning og driftsmessige erfaringer, anbefaler både 

kommuner og staten at en planlegger heldøgns tilbud til målgruppen ut i fra 

prinsippet om små driftsenheter. Dette må tas med i pågående planlegging av nytt 

sykehjem. Arbeidsgruppen vil anbefale at prosjekt ”nytt sykehjem” planlegges ut i 

fra at ”smått er godt”, slik at tilbudet kan bedres, samt tar høyde for den økende 

forekomsten av demens som vil komme fra 2020 – 2030.  

 

Mål: Fleksibelt tilbud om døgnplasser tilpasset behovet til personer med demens.  

 

Tiltak: 

 

 Etablere 24 nye plasser med heldøgns tjenester.  
Det er pr. i dag behov for volumvekst av boliger med heldøgns pleie- og 

omsorgstjenester (sykehjemsplasser) for personer med demens (i størrelsesorden 

24 plasser.) Det anbefales bygget små enheter med muligheter for fleksibel 

bruk, med eget avskjermet uteareal.  

 

Modum kommune vil da komme opp i 65 egnede plasser for personer med 

demens med heldøgnstjenester, på dette omsorgsnivået. Det er i dag behov for 

ekstra skjermingstiltak over for enkelte personer med demens som har en 

utagerende atferd, både i forhold til seg selv, medbeboere og ansatte. I tillegg er 

det behov for at enkelte personer med demens må innvilges langtids eller 

korttidsopphold som ett ledd i videre utredning.  
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Behovet for Modums vedkommende er erfaringsmessig en til to slike 

utredningsplasser. Med et økende antall personer med demens i Modum må en 

økning av antall utredningsplasser vurderes løpende. Lokalisering må vurderes i 

forbindelse med planene om det nye sykehjemmet på Modumheimen.  

.                                       

Av disse plassene bør en relativt høy andel være avlastnings-/eller 

korttidsopphold for personer med demens. Det vil i flere tilfeller være slik at 

ektefeller eller pårørende ønsker at personen med demens skal kunne få bo 

hjemme lengst mulig. Det er da ektefelle eller pårørende som utfører 

hovedtyngden av omsorgsoppgavene i hjemmet. I mange tilfeller vil ikke 

dagtilbud gi tilstrekkelig avlastning/være det riktige tilbudet for disse. For at 

omsorgspersonene i hjemmet skal kunne stå i omsorgsoppgavene, vil det være 

behov for ulike avlastnings-/ eller korttidsopphold. For eksempel tre uker 

hjemme og tre uker avlastning. 

 

Det anbefales at det på sikt etableres 8 plasser av denne type. Dette kan 

etableres ved Modumheimen, dersom en kan få frigjort tilsvarende plasser. 

Disse plassene bør sees i sammenheng med utvikling av et spesialisert 

dagtilbud. 

 

5.3 Fagkompetanse. 

Nasjonalt kompetansesenter for demens, har overfor landets kommuner, på vegne av staten, 

ulike tilbud og kompetansepakker. Herunder opplæringspakke i grunnleggende demens - 

kunnskap og omsorg. Kommunen har satset på å gi et kunnskapsløft for ansatte i 

demensomsorg. En løpende rullering av etatens kompetanseplan kan gi både status og 

beskrive tiltak for å få en ønsket utvikling av denne fagkompetansen. (Etatens 

kompetanseplan skal også revideres 2012). 

 

Mål: Øke den generelle kunnskap hos ansatte i ulike virksomheter om demensomsorg.  

 

Tiltak: 

 Grunnleggende kompetanseløft – Demensomsorgens ABC. 

 

. 

Opplæringen i Demensomsorgens ABC er over 2 år. Opplæringspakken og 

oppfølging av denne videreføres frem til 2015. Nærmeste leder må tilrettelegge 

driften slik at læring og utvikling blir en sentral del av den daglige driften. Det 

vektlegges at alle grupper ansatte får denne kompetansen. 

  

 Videreutdanning innen demens. 

Flere høyskoler har utarbeidet et tilbud for videreutdanning innen fagfeltet 

demens som deltidsstudie over 1 år. 

Det vil være ønskelig at flere tar helsefaglig høyskoleutdanning.  

 



 13 

5.4 Helseforebyggende tiltak og samarbeide med pårørende. 

Det er et mål fra statlig hold at alle kommuner innen 2015 skal ha satt utredning av demens 

i system. I den sammenheng anbefales det opprettelse av kommunale eller interkommunale 

demensteam. 

En viktig forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg til demente er 

at vedkommende blir tilstrekkelig utredet. 

Nasjonalt kompetansesenter og Helsedirektoratet har i samarbeid utviklet standardiserte 

utrednings- og diagnostiseringsverktøy for bruk i primærhelsetjenesten. Erfaringer har vist 

at det er gode resultater når utredningsarbeidet organiseres i demensteam som samarbeider 

med personell fra helse- og omsorgstjenesten og legetjenesten i kommunen. I tilfeller der 

det er nødvendig blir også spesialisthelsetjenesten trukket inn. 

 

Helseforebyggende tjenester i form av hjemmebesøk og samarbeide med personer med 

demens og deres pårørende, vil være tiltak som i større grad vil kunne gi forvarsel eller 

kartlegge utviklingen av demens hos hjemmeboende. Man vil kunne bistå med forslag til 

iverksetting av tiltak i hjemmet og gi råd og veiledning til pårørende. 

Det er helt avgjørende at slike helseforebyggende tiltak følges opp med konkrete 

tiltak/tjenester fra kommunens side. Arbeidsgruppens forslag til helseforebyggende tiltak 

for hjemmeboende, kan opprettholde en privat bosituasjon og redusere presset på heldøgns 

tjenester. Etablering av demensteam vil være helt avgjørende for å komme tidlig i kontakt 

med den demente og deres pårørende slik at diagnose blir satt tidlig i forløpet for dermed å 

kunne gi riktig tjeneste på laveste omsorgsnivå. 

 

Mål: Gjennomføre tiltak som gjør det mulig for personer med demens å leve et mest mulig 

selvstendig liv med vekt på verdighet og livskvalitet.  

 

Tiltak: 

 

 Demensteam 

Viser til k.sak 37/12 hvor det ble vedtatt opprettet demensteam innenfor etatens 

budsjettramme. Tiltaket starter høsten 2012. I budsjettprosessen for 2013 skal 

tiltaket vurderes. Demensteamet skal ha veilednings- og opplæringsansvar for 

andre kommunale ansatte etter behov. En god kartlegging på et tidlig tidspunkt 

vil bidra til at den enkelte pasient kan få nødvendig bistand og at det blir 

iverksatt forebyggende tiltak. Det forutsettes at demensteamet foretar 

hjemmebesøk og har nært samarbeid med pasient, pårørende, legetjenesten, 

saksbehandlere og øvrige virksomheter.  Det vil være naturlig at demensteamet 

har ansvar for pårørendeskole.  

Det er en forutsetning at demensteamet består av høyskoleutdannet personell 

som har gode fagkunnskaper om demens. Samtidig er det viktig at 

demensteamet er tverrfaglig sammensatt med for eksempel sykepleiere og 
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ergoterapeut, og i tillegg har en fast tilknyttet lege. Det må forøvrig være et nært 

samarbeid med fastlegene i kommunen. 

 

 

 Tilbud om hjemmebesøk til alle på 75 år. 

 

Kommunestyret vedtok 14.06.10 at kartlegging av behov for fremtidige tjeneste, 

eksempelvis for innbyggere over 75 år uten tjenestetilbud og andre potensielle 

brukere skulle iverksettes. Dette tiltaket er et generelt lavterskeltilbud. Tiltaket 

ble iverksatt i 2011 og videreføres nå i 2012. Det vil være viktig på sikt å ha et 

nært samarbeid med kommunens demensteam. 

 

Frydenberg har ansvar for denne kartleggingen og metoden er en 

helseforebyggende samtale.  Erfaring med opplegget så langt viser at det i noen 

tilfeller avklares behov for mer omfattende støtte og hjelp. Tiltaket har også 

avdekket at en stor andel 75-åringer er ved god helse og mestrer sin hverdag 

godt. Viser ellers til k. sak 26/12, kartlegging av 75-åringer i Modum kommune. 

 

 Pårørendeforening til personer med demens. 

 

En pårørendeforening ble startet opp i 2010 og en slik forening kan være et 

verdifullt tilbud til pårørende. Man møter andre i samme situasjon og kan få 

støtte og konkrete råd. En slik pårørendeforening bør ha sin forankring i 

kommunen, av hensyn til kontinuitet og for å trekke på faglige råd, veiledning 

og undervisning. Det er startet et arbeid med en bindene avtale mellom 

kommunen og foreningen. Når demensteam kommer på plass er det naturlig at 

representanter for dette har den løpende kontakten med foreningen 

  

 Pårørendeskole.  

 

Å være nærmeste pårørende og omsorgsgiver til en person med demens er 

dokumentert å øke risiko for helseskader. Det er i første rekke de atferdsmessige 

endringene og de psykiske symptomene ved demens som belaster pårørende. 

Informasjon – opplæring og veiledning er viktig overfor pårørende som står i 

slike situasjoner. Kurser kan organiseres som kommunalt eller interkommunalt 

tiltak, eller i regi av helseregionens (Sykehuset Ringerike HF) lærings- og 

mestringssenter. 

 

Det anbefales at alle landets kommuner skal kunne gi et tilbud om 

pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende til personer med demens i 

2015. I Modum ble det etablert en pårørendeskole i 2010. Tiltaket videreføres. 

  


