
DEMENSPLAN 2025



«RETT TILTAK TIL RETT TID»

Et 2-års samarbeidsprosjekt mellom 

USHT Viken (Buskerud) og USHT Viken (Akershus)



Samfunnsoppdrag USHT

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
(USHT) er en nasjonal satsning og et av virkemidlene for 
å realisere målene i :

• Meld.st 29 Morgendagens omsorg (2012-2013)

• Meld st.26 Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet (2014-2015)

• Meld. St.15 Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre (2017-2018)



Å bidra til å styrke 
kvaliteten i helse -og 
omsorgstjenestene gjennom 
fag og kompetanseutvikling, 
spredning av ny kunnskap , 
nye løsninger og nasjonale 
føringer

Målgruppe:

USHT bidrar til at ledere og andre 
ansatte i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene i hver region, fornyer 
og forbedrer seg i tråd med kommunenes 

behov

Målet og målgruppen for satsningen på USHT er; 



USHT har fått 
tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet for å 
gjennomføre et prosjekt 
knyttet opp mot 
Demensplan 2025
hvor målet er;

- å bidra til systematisk oppfølging av 
personer med demens for å implementere 

gode forløp i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene i alle landets 

kommuner.



Demensplan 2025 har følgende mål:

1. Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid og sikres 
gode og tilpassede tjenester.

2. Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og 
deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og 
meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset 
den enkeltes interesser, ønsker og behov.

3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av demens.

Kilde: Om Demensplan 2025 - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/demens/demensplan-2020#:~:text=Om%20Demensplan%202025.%20M%C3%A5let%20med%20Demensplan%202025%20er,er%20den%20tredje%20nasjonale%20demensplanen%20og%20regjeringens%20




Innsatsområde 1

Medbestemmelse og deltakelse

• Koordinerte tjenester til personer med demens

• Individuell plan (IP) 

• Informasjonskampanje = økt bevissthet om 
demens

• Aktivitetstilbud

• Bruker- og pårørendeopplæring

• Pårørendestrategi og handlingsplan

• Nettbasert kunnskaps- og treningsprogram for 
pårørende

MEDBESTEMMELSE OG 
DELTAGELSE



Innsatsområde  2

Forebygging og folkehelse

• Strategi mot ikke-smittsomme sykdommer 
(NCD-strategi)

• Styrke innsatsen i frivillig sektor - redusere 
ensomhet 

• Systematisere og ta i bruk kunnskap om 
arkitektoniske virkemidler og boformer

• Ernæringsstrategi

• Forebygge fall

FOREBYGGING OG FOLKEHELSE



Innsatsområde 3

Gode og sammenhengende tjenester

• Diagnose til rett tid

• Systematisk oppfølging etter diagnose

• E-læring for helsepersonell

• Utrede en hensiktsmessig organisering av kognitiv svikt og 

• demens i spesialisthelsetjenesten

• Veiviser for gode pasientforløp

• «Verktøykasse» for personsentrert omsorg og miljøbehandling

• Teambasert fastlegeordning

• Planlegging og utvikling av helhetlige, koordinerte tjenester -
helsefellesskap

• Demensvennlige omsorgsplasser gjennom investeringstilskudd

• Fremme utviklingen av mer demensvennlige sykehus



Innsatsområde  4

Planlegging, kompetanse og 
kunnskapsutvikling

• Informasjonskampanje - økt bevissthet om demens i 
samfunnet

• Videreføre forskningsinnsatsen

• Videreføre satsingen på 

Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

• Insidensundersøkelse om demens

• Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med 
demens

• Videreføre deltakelse i internasjonalt samarbeid om demens

HVA ER 
DEMENS?

PLANLEGGING, KOMPETANSE OG 
KUNNSKAPSUTVIKLING

ABC



Prosjektets formål og bakgrunn 
Prosjektet «Rett tiltak til rett tid» skal bidra til at personer med kognitiv svikt/demens 
(heretter personer med demens) og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk 
oppfølging der de bor.

• at diagnose settes på riktig tidspunkt og at både personen med demens og 
pårørende kan få informasjon, støtte og hjelp tidligst mulig etter at diagnosen er 
satt.

• at både pasient/bruker og pårørende skal oppleve at deres behov blir sett og tatt på 
alvor, at de opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene de mottar.

• sikre samarbeidsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten 
og fastlegene



Fokusområder

USHT Viken (Buskerud og Akershus) ønsker å tilby støtte og hjelp til kommuner 
i vår region som skal igangsette gode forløp for personer med demens lokalt, 
blant annet med deltagelse i læringsnettverk, prosessveiledning og faglig 
veiledning før, under og etter implementering.

Implementere føringer fra 
Nasjonal faglig retningslinje 

om demens og Veiviser 
demens

Fokus på det gode samarbeid 
mellom spesialisthelse-

tjenesten og kommunehelse-
tjenesten, og mellom 

fastlege og øvrig 
kommunal helsetjeneste

Spre kunnskap 
om Demenskartet



Målgruppe 

• Endelig målgruppe er personer med demens og deres pårørende, men selve intervensjonen rettes mot 
utvikling av helsetjenesten, først og fremst på kommunalt nivå. 

Målgrupper er derfor:

1. Helse- og omsorgspersonell – det vil si alle som jobber i tjenestene hvor personer med demens og 
deres pårørende søker/får hjelp 

2. Næringslivet, organisasjoner, frivillige og likepersoner- som kan bidra med støtte og hjelp gjennom et 
demenssykdomsforløp, både for personen med demens og de pårørende 

3. Sykehus og fastleger 



Metode

I prosjektet skal man bruke 
læringsnettverk og prosessveiledning 
som metoder, 
- i tillegg til bruker-, medarbeider- og 
pårørendeundersøkelser i de ulike 
kommunene 

USHT Viken (Buskerud) har et godt 
etablert og aktivt fagnettverk for 
demenskoordinatorer. Nettverket blir en 
viktig aktør i å identifisere både ressurs-
og deltakerkommuner for prosjektet.



2022 2023

Workshop
Digitalt
15.06.22
Kl 1300-

15.00

Samling 3
Digitalt
15.03.23
Kl12.00-

15.30

Samling 1
Fysisk

07.09.22
Kl 09.00-

16.00

Samling 2
Digitalt
30.11.22
Kl 12.00-

15.30

Samling 4
Fysisk

07.06.23
Kl 09.00-

16.00

Teamleders
amling
Digital

26.10.22
Kl 13.00-

15.00

Teamleders
amling
Digital

18.01.23
Kl13.00-

15.00

Valgfri 
veiledning

Digital/
Fysisk

19.04.23

Presentasjon

Informasjon

OPPSTART AV
LÆRINGS-
NETTVERK

FOT I 
BAKKEN

Oppfølging

Erfarings-
deling

PRESENTERE
ARBEID

EVALUERING

VEIEN VIDERE

FOT I 
BAKKEN

Oppfølging

Erfarings-
deling

Veiledning Veiledning Veiledning



Hva har dere fått til 

- i din kommune?



Forslag til mulig mål jmf. 
demensplan2025?



Forslag til 
"Hva dere kan se nærmere på?"
• Kartlegging av roller, ansvar og rutiner/strategier for 

tjenesteutøvelse av helhetlig demensomsorg, 
- hvem gjør hva og hvordan er
samarbeidet/overgangene?

• Kartlegge kompetansegap –mellom nå og ønsket 
kompetanse inne demensomsorg på alle nivå og trinn i 
omsorgstrappen 
–Hva skal til for å komme dit?

• Kompetanseplan ?

• Lage systematiske gode brukerforløp/brukerreiser

• Hvordan brukes hukommelseskoordinatoren
/hukommelsesteam i kommunen?



Link til lover og forskrifter, prosjekter  

• https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/o
m-demens

• https://www.ressursportal.no/demensplan-2025

• https://www.aldringoghelse.no/demens/

• https://demenskartet.no/?doing_wp_cron=1645178978.12
85579204559326171875

• https://veiviserdemens.aldringoghelse.no/?doing_wp_cron
=1645179018.0978000164031982421875

• Evlaueringsrapport SysDem Publisering 
A4_09.2020_47s_WEB.pdf

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/om-demens
https://www.ressursportal.no/demensplan-2025
https://www.aldringoghelse.no/demens/
https://demenskartet.no/?doing_wp_cron=1645178978.1285579204559326171875
https://veiviserdemens.aldringoghelse.no/?doing_wp_cron=1645179018.0978000164031982421875
file:///C:/Users/cascho/Downloads/Evlaueringsrapport%20SysDem%20Publisering%20A4_09.2020_47s_WEB.pdf
file:///C:/Users/cascho/Downloads/Evlaueringsrapport%20SysDem%20Publisering%20A4_09.2020_47s_WEB.pdf
file:///C:/Users/cascho/Downloads/Evlaueringsrapport%20SysDem%20Publisering%20A4_09.2020_47s_WEB.pdf


Utviklingssenter.no

https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/viken-buskerud

