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1. Innledning 

 

Som følge av økt levealder og endret alderssammensetning vil tallet på mennesker med 

ulike demenslidelser sannsynligvis bli fordoblet i løpet av 35 år. Dette vil skape store 

utfordringer for helse- og omsorgstjenestene og stille store krav til planleggingen av 

framtidens tjenestetilbud i kommunen.  

 

Planens formål er å videreutvikle demensomsorgen og heve kvaliteten på de 

kommunale tjenestene rettet mot personer med demens og deres pårørende.  

Det er utarbeidet en handlingsplan for perioden 2012-2015 med satsingsområdene; 

dagaktivitetstilbud, botilbud, økt kunnskap og kompetanse og utredning og 

diagnostisering.  

 

1.1 Oppnevning og sammensetting  

Arbeidet med Demensplan ble igangsatt på bakgrunn av framtidens 

omsorgsutfordringer i forhold til demens og skal være en delplan av Handlingsplan for 

omsorgstjenesten “Framtidens omsorgstjenester”.  

 

Arbeidsgruppen sammensetning:  

Hilde Lobben - sykehjemslege Eikertun/ Grevlingstien 

Mari Fiske - sykehjemslege Eikertun 

      Helle Skinnerud - sykepleier i utredningsenheten for demens  

      Anette Teien - avdelingsleder Demens 2 

      Ellen-Marie Kirkerud - daglig leder Grevlingstien 

      Kristin K. Nilsen - sykepleier demensavdeling  

      Marianne Fikerud - sykepleier demensavdeling 

      Ellinor Bakstad - sykepleier demensavdeling 

      May Britt Jensen - hjelpepleier/demenskontakt hjemmesykepleien 

      Karin Juul Berget – demenskoordinator 

 

      Referansegruppe og oppdragsgivere:  

      Lisbeth Nymo - Omsorgssjef 

      Solvor Tandberg - Utviklingsleder i Omsorg 

Ledergruppa i Omsorg  

 

Planen ble lagt fram og sendt ut på høring høsten 2011. Ut fra innspillene ble planen 

revidert av Lisbeth Nymo, Wenche-Lill Aakre og Anette Teie.  

 

1.2 Mandat  

Det skal utarbeides en helhetlig plan for demensomsorgen i Øvre Eiker kommune. 

Demensplanen skal være konkret og realistisk med beskrivelser og frister. 

 

Demensplanen skal bygge på:  

St.meld.nr.25 Mestring, muligheter og mening 

Demensplan 2015, ”Den gode dagen” 

St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen 

St.meld.nr.16 Nasjonal helse- og omsorgsplan 

Handlingsplan for omsorgstjenesten i Øvre Eiker kommune «Framtidens 

omsorgstjeneste» 

Kommuneplan i Øvre Eiker 
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1.3 Mål og føringer  

Demensplan 2015 ”den gode dagen” er en delplan av Stortingsmelding 25.  

Demensplanen løfter frem tre hovedsaker for en bedre demensomsorg: 

 Dagaktivitetstilbud 

 Botilbud tilpasset personer med demens 

 Økt kunnskap og kompetanse 

 

Øvre Eiker kommune er en visjons- og verdistyrt kommune. Visjonen ”Sammen skaper 

vi et livskraftig lokalsamfunn” inviterer til samarbeid og dialog om utviklingen. 

Bygging av inkluderende fellesskap, der generasjonene tar vare på hverandre, og der 

hver enkelt blir stimulert til å ta ansvar ut fra egne ressurser og muligheter, står sentralt. 

Den enkelte innbygger i Øvre Eiker er den viktigste ressurs for å skape gode nærmiljø, 

gode levevilkår og livskraft gjennom å ta aktivt ansvar for sitt eget liv, egen helse, gi 

omsorg, delta i lokalt fellesskap og skape gode kulturtilbud og opplevelser.  

Kommunens tjenester skal bidra til et verdig liv for de som på grunn av høy alder, 

sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp. 

 

 

2. Statusbeskrivelse  

 

2.1 Demens 

Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer forårsaket av ulike sykdommer i hjernen. 

Kjennetegn for demens er ervervet intellektuelt svikt, svikt av emosjonell kontroll og 

sviktende evne til å utføre dagliglivets funksjoner.  

Personer med demens får problemer med å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre 

dagliglivets aktiviteter. En del personer utvikler personlighetsforandringer med 

manglende innsikt og redusert dømmekraft. Andre symptomer kan være angst, 

depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og tvangsmessig atferd.  

 

Demens inndeles i typer avhengig av årsaksforhold: 

 Alzheimers sykdom – ca 60 % 

 Vaskulær demens (hjerneslagdemens)  

 Lewy Body demens  

 Parkinson sykdom med demens 

 Frontallappsdemens 

 Andre former (relatert til alkoholmisbruk, vitaminmangel, MS) 

 

2.2 Demensomsorg i Norge 

Det er i dag ca. 70 000 personer med demens i Norge, og en regner med at ca. 250 000 

personer, både demente og deres pårørende er berørt av sykdommen. Da antall eldre vil 

stige de neste tiårene, vil antall personer med demens i Norge kunne dobles til ca. 

160 000 innen en periode på30-40 år (St.meld.nr.25).  

Forekomsten av demens er stigende med økende alder. Mens forekomst av demens i 

aldersgruppen 65 – 69 år er 0,9 %, er den til sammenligning 17,6 % for gruppen 80 – 

84 år. Fra 90 år og oppover har hele 40,7 % utviklet en demenssykdom. 

 

Minst halvparten av personer med demens befinner seg i eget hjem og de fleste vil være 

avhengig av tilrettelagte omsorgstjenester. I de fleste tilfeller er familien den viktigste 

medhjelper og bærer av omsorgsbyrden.  
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Modellen nedenfor deler utviklingen av demenssykdommen inn i seks trinn på 

bakgrunn av funksjonsevne. Den opererer med et tidsaspekt på sykdommen med 

gjennomsnittlig 10-12 år ved Alzheimers sykdom. Modellen gir en illustrasjon på 

hvordan demenssykdommen progredierer og hvilke type tjenester man kan forvente er 

nødvendig å gi i ulike stadier av demenssykdommen.   

 

Modell av Berger skala, bearbeidet etter Engedal & Haugen 2003 

 

 
Dagens demensomsorg omfatter en omsorgstrapp av tjenester fra diagnostisering, 

tilrettelegging i hjemmet og daglig aktivisering til omsorg for pårørende, avlastning i 

institusjon og skjermet institusjonsomsorg.  

 

2.3 Demensomsorg i Øvre Eiker kommune 

Med bakgrunn i fremskrevne befolkningstall vil forekomst av demenssykdommer for 

personer over 65 år fordele seg slik for Øvre Eiker kommune: 

 

Aldersframskrivning – antall personer med demens i Øvre Eiker fram mot 2030. 
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Figuren viser en økning på ca. 120 personer med demenssykdom i perioden fram mot 2030. 

Den største økning vil skje fra ca. 2020.  
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Av ca. 70 000 med demenssykdom i Norge, er ca. 1 500 personer under 65 år. For 

aldersgruppen 40 - 65 år vil det i Øvre Eiker utgjøre en ny person i året med “tidlig 

demens”. Dette er personer som befinner seg midt i livet, kan være yrkesaktive og ha 

omsorg for barn og ungdom. Denne gruppen vil kreve et annet tilbud enn til eldre personer 

med demens.   

 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene omfatter: 

 Hjemmetjeneste 

 Omsorgslønn 

 Matombringing 

 Pårørendeskole 

 Støttekontakt 

 Fysio- og ergotjeneste 

 Allmennlegetjeneste 

 Avlastning og korttidsopphold på sykehjem 

 Dagtilbud ved sykehjemmet 

 Omsorgsbolig med heldøgns bemanning 

 Langtidsopphold sykehjem 

 Langtidsopphold på skjermet enhet 

 

Hjemmesykepleietjenesten i Øvre Eiker kommune er i dag organisert i to tjenesteområder, 

Vestfossen distrikt og Hokksund/Skotselv distrikt. Denne tjenesten består hovedsakelig av 

sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter og hjemmehjelpere.  

Slik tjenesten er organisert i dag medfører det at brukerne av hjemmetjenesten får mange 

hjelpere å forholde seg til. Det må være et mål å redusere antall hjelpere som personer med 

demens må forholde seg til.  

 

På Eikertun sykehjem er det totalt 36 langtidsplasser og 8 korttidsplasser til personer med 

demens. Grevlingsstien bofellesskap har 20 omsorgsboliger til denne gruppen hvor det er 

heldøgns bemanning. Grevlingsstien differensierte plasser og har utviklet en god 

sansehage.  

 

En av de store utfordringene for demensomsorgen er å sikre et tilstrekkelig antall boliger 

og sykehjemsplasser som er tilpasset personer med demens. Plassene kan da være i 

sykehjem, annen boligform med fast bemanning eller omsorgsbolig med 

hjemmesykepleiebase. 

Demensutvikling er den hyppigste årsaken til innleggelse i institusjon. Om dekningsgraden 

er tilstrekkelig, vil være avhengig av at kommunen har tilstrekkelig utbygd hjemmetjeneste 

og omsorgsboliger. 

 

Statistiske beregninger viser at Øvre Eiker har behov for 24 heldøgns plasser til personer 

med demens.  Kommunen vil igjen ha et stort behov for plasser fra år 2025 mot 2030.  

 

 

2.4 Lokalsamfunn og frivillig innsats  

Den familiebaserte omsorgen er nesten på størrelse med den kommunale omsorgstjenesten. 

Framtidens demensomsorg vil bli utfordret i møte med den formelle og uformelle 

omsorgen. Pårørende til mennesker med demens står ofte i en svært krevende 

omsorgssituasjon, ofte over flere år. Det er derfor viktig med et godt dagaktivitetstilbud og 

avlastningstilbud som er godt tilrettelagt.  
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Pårørende skal også få faglig veiledning om sykdommen, Øvre Eiker har derfor 

gjennomført pårørendeskoler i flere år.  

 

I Øvre Eiker har man på mange måter lyktes med å spille på lag med frivillige 

organisasjoner og enkelt personer. Det gjøres en stor frivillig innsats som et konkret og 

verdifullt supplement til den kommunale og faglige innsatsen. Men dette skal på sin side 

ikke erstatte det kommunale tilbudet. 

Frivillig sosialt arbeid har sine egne verdier og er en arena for menneskelig vekst, hvor 

kontakt kan erstatte følelsen av ensomhet og isolasjon. Dette bidrar til å skape fellesskap og 

det blir derfor viktig at kommunen legger til rette for frivillighet. 

For personer med demens som bor i sykehjem eller tilsvarende, vil frivillige kunne være en 

stor ressurs. Mange undersøkelser tyder på at sosiale aktiviteter nettopp er et område som 

bør styrkes. Hvis vi skal gjøre oss nytte av frivillig innsats til personer med demens, må det 

være en person som har til oppgave å koordinere disse ressursene.  

Det er startet et arbeid med å øke kompetansen til de frivillige som arbeider med personer 

med demens.  

 

2.5 Prinsipper for god demensomsorg 

Begrepet tilrettelagt tilbud er ofte benyttet når man snakker om tjenester og boliger til 

personer med demens. Det finnes imidlertid ingen klar definisjon av hva som ligger i 

begrepet tilrettelagt. 

Sosial – og helsedirektoratets rapport ”Glemsk, men ikke glemt!” viser til Miljøbehandling 

som et samlebegrep av de forhold i omgivelsene som vi tror påvirker mennesker. Det 

fremgår her viktigheten av både fysisk og miljømessig tilrettelegging. 

 

Tidlig i utviklingen av demens vil det muligens være tilstrekkelig med enkle grep i 

hjemmet som kan hjelpe til med orientering i hverdagen. Eller tilbud om sosialt 

stimulerende miljø som skaper aktivitet og samhandling med andre. 

Det kan også være informasjon og opplæring av pårørende som gir innsikt og kompetanse 

til å forstå hva som skjer. Mennesker som har kommet lenger i demensutviklingen vil være 

i behov av mer tilrettelegging for å kunne opprettholde flest mulig ferdigheter. 

 

Om botilbudet er tilrettelagt i forhold til personer med demens, kan man blant annet måle 

ut i fra noen kriterier som: 

 Gode rutiner og kompetanse i forhold til utredning og diagnostisering av demens og 

gode samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten. 

 Medisinsk oppfølging i forhold til demens. 

 Kompetanse om demens hos ansatte. 

 Oversiktlig og enkle rammebetingelser i bomiljøet. 

 Tilpasset i forhold til syn og hørselsproblematikk. 

 Brannteknisk sikrede boliger. 
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3. Handlingsplan 2012 – 2015 

 

Revidert nasjonal demensplan 2015 løfter frem tre hovedsaker for en bedre demensomsorg. 

Øvre Eiker kommune vil i tillegg satse videre på utredning og diagnostisering ut 

planperioden. 

 

Satsingsområder:  

1. Flere dagaktivitetsplasser 

2. Botilbud tilpasset personer med demens, det vil si små boenheter med tilgang til 

uteareal 

3. Økt kunnskap og kompetanse 

4. Utredning og diagnostisering 

 

3.1 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende 

Et av hovedmålene i nasjonal Demensplan 2015 er at landets kommuner skal kunne tilby et 

tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. Dagtilbud skal aktivisere, 

stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Dagtilbud skal også bidra til å 

avlaste de nærmeste og bidra til at familie og ektefeller kan stå i en krevende 

omsorgssituasjon. I følge revidert Demensplan vil regjeringen etablere et eget øremerket 

stimuleringstilskudd til etablering av dagaktivitetsplasser i kommunene fra og med 2012. 

Målet for regjeringen er å innføre en lovfestet plikt for kommuner å tilby dagtilbud til 

personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. 

Vi har ikke et kvalifisert dagaktivitetstilbud til personer med demens pr. i dag, men et 

beskjedent antall brukere får et tilbud integrert i dagavdelingen på Eikertun, fordelt på 2 

dager pr. uke. Tilbudet er ikke tilrettelagt for denne gruppen, verken når det gjelder innhold 

eller faglig nivå på bemanning. 

 

Godt utbygde dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester, kan utsette innleggelse i 

institusjon.  

 

Mål:  Øvre Eiker kommune skal ha tilpasset og fleksibelt dagaktivitetstilbud for 

personer med demens. 

 

Delmål 1: Personer med demens skal kunne bo lengre hjemme. 

Delmål 2: Pårørende for personer med demens skal få avlastning. 

 

Tiltak Ansvar Frist 

Dagaktivitetstilbudet for personer med demens 
skal utvides til 5 dager pr uke. 
 

Omsorgssjef 2013 

Dagavdelingen utvides til 12 plasser for 
personer med demens og organiseres som 
egen avdeling. 
 

Omsorgssjef 2015 

Dagavdelingen for personer med demens 
organiseres under en av avdelingene for 
demens ved Eikertun for å øke kompetansen. 

Tjenesteleder 2013 

Det skal søkes statlige tilskudd for å kunne 
opprette flere plasser (fra 2012). 

Omsorgssjef 2012 
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Det skal vurderes fleksible åpningstider ut fra 
individuelle behov. (Dag/kveld/helg). 
 

Tjenesteleder 2013 

Arbeidstidsordningen for de ansatte skal 
vurderes. Vurdere turnus. 
 

Avdelingsleder 2013 

Personer med demens skal ha eget hvilerom / 
skjermet rom i dagavdeling. 
 

Tjenesteleder 2013 

Det skal kjøpes inn egen bil til dagavdelingen 
for personer med demens som kan benyttes til 
transport til/fra dagavdelingen, samt til 
organiserte turer. 
 

Omsorgssjef 2013 

Det skal vurderes et eget tilbud til yngre 
personer med demens. 
 

Omsorgssjef 2013 

 

 

3.2 Botilbud tilpasset personer med demens 

I følge revidert Demensplan 2015, vil regjeringen gjennom investeringstilskuddet i 

Husbanken legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger som bygges eller 

moderniseres med tilskudd, blir universelt utformet og tilpasset for mennesker med demens 

og kognitiv svikt. Dette betyr små bofellesskap og avdelinger med direkte tilgang til gode 

uteareal. Personer med demens som har atferdsproblemer, har behov for spesielt tilrettelagt 

tilbud i små og forsterkede enheter. 

Langtidsavdelingene for pasienter med demens på Eikertun er i dag plassert i 2. etg, og 

pasientene har ikke direkte tilgang til uteareal. Dette gjør at pasientene på eget initiativ ikke 

klarer å komme ut til uteareal da de fleste ikke har kompetanse til å ta heis alene. Det er 

ikke opparbeidet tilrettelagt uteområde, men dette ligger som plan i mulighetsstudie for 

Eikertun sykehjem. En av dagens langtidsavdelinger for personer med demens ved 

Eikertun er større enn nasjonal anbefaling, med 12 pasienter. Denne avdelingen er lang og 

uoversiktlig, noe som fører til mye uro/vandring. Kommunen har i dag en avdeling som er 

noe forsterket.   

 

Mål:  Øvre Eiker kommune skal ha botilbud som er tilpasset personer med demens, 

det vil si små bofellesskap med tilgang til gode uteareal. 

 

Tiltak Ansvar Frist 

Avdelingene for pasienter med 
demensdiagnose samles i 1. etg (Eikertun). 
Dagavdelingen skal ligge i tilknytning til 
avdelingene, og skal kunne benyttes fleksibelt. 
 

Omsorgssjef 2015 

Det skal søkes tilskudd fra Husbanken for å 
modernisere eksisterende bygningsmasse i 
forhold til krav satt i revidert nasjonal 
demensplan 2015. 
 

Omsorgssjef 2012 
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Det skal utformes tilrettelagt hage med gode 
aktiviteter tilpasset målgruppen. Hagen skal ha 
et lokalt preg, og inneholde elementer som er 
gjenkjennbart for målgruppen. 
 

Omsorgssjef 2015 

En avdeling skal være 
korttid/avlastningsavdeling med 6 plasser for 
pasienter med demensdiagnose. 
2 plasser ved denne avdelingen skal være 
utredningsplasser. 
 

Omsorgssjef 2014 

Det skal arbeides med differensiering av 
plassene mellom demensavdelingene på 
Eikertun. 
 

Tjenesteleder 2013 

Det skal utarbeides kriterier for avdelingene for 
pasienter med demenssykdom på Eikertun.  
 

Avdelingsledere 2013 

Hver avdeling for personer med demens skal 
ikke ha mer enn 8 plasser, og avdelingene skal 
innredes som et hjem. 
 

Omsorgssjef 2015 

Fagpersoner skal delta i planleggingen med å 
tilpasse eksisterende bygningsmasse for 
målgruppen. 
 

Omsorgssjef 2015 

 

3.3 Økt kunnskap og kompetanse  

I revidert nasjonal Demensplan 2015 understrekes fremdeles behovet for å styrke 

kompetanse og kunnskap om demens både blant ansatte, pårørende og i samfunnet for 

øvrig. Man vil derfor prioritere tiltak for å støtte og veilede pårørende, gi opplæring til de 

ansatte i tjenestene og sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for å planlegge, utvikle og 

forbedre tjenestene. Gjennom kompetanseløftet 2015 gis det tilskudd til videre- og 

etterutdanning i geriatri og demens både på høgskolenivå og fagskolenivå. 

 

Mål:  Øvre Eiker kommune skal ha kompetansehevning i fokus for å sikre 

kvalitetsforbedring av tjenestetilbudet til personer med demens og deres 

pårørende. 

 

Tiltak Ansvar Frist 

Det skal søkes tilskudd gjennom 
kompetanseløftet 2015. 
 

Omsorgssjef Årlig 

Opplæring av nyansatte og ufaglærte: Demens, 
tidlige tegn og holdninger/etikk i arbeidet med 
målgruppen skal innarbeides i 
opplæringsrutinene. 
 

Omsorgssjef Årlig 

Demensomsorgens ABC videreføres – gis som 
tilbud for grunnopplæring. 

Omsorgssjef 2012-15 
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Demensomsorgens ABC for personer med 
utviklingshemming som utvikler 
demenssykdom, opplæring av ansatte i boliger 
for utviklingshemmede. 
 

Tjenesteleder 2012-15 

Opplæring i pasient- og brukerrettighetslovens 
kap. 4A for alle som arbeider med målgruppen. 
 

Tjenesteledere 2012-15 

Kommunens lokale etikkgrupper skal også ha 
fokus på reelle problemstillinger rundt demens. 
 

Etikkutvalget Årlig 

Sikre tilstrekkelig kompetanse hos 
demenskontaktene i hjemmetjenesten. 
 

Tjenesteledere Årlig 

Demenskontaktene skal motta systematisk 
faglig veiledning. 
 

Omsorgssjef Årlig 

Kompetansehevning av 
sykepleiere/vernepleiere gjennom 
tilskudd/tilrettelegging for å gjennomføre 
videreutdanning i demens. 
 

Omsorgssjef 2012-15 

Kompetansehevning av helsefagarbeidere, 
gjennom tilskudd og tilrettelegging for å 
gjennomføre videreutdanning i demens for 
helsefagarbeidere.  
 

Omsorgssjef 2012-15 

Felles fagdag/inspirasjonsdag 2 x pr år for alle 
som jobber med målgruppen. 
 

Omsorgssjef Årlig 

Videreføre pårørendeskole (i samarbeid med 
Nedre Eiker kommune). 
 

Omsorgssjef Årlig 

Det skal utarbeides en opplæringsplan for 
demensomsorgen – kortsiktig og langsiktig. 
 

Omsorgssjef 2013 

Det skal settes en standard for hvilket 
kompetansenivå man ønsker for å sikre god 
kvalitet i demensomsorgen. Eks 35 % 
høyskoleutdannede, 65 % personale med 
utdanning på fagskolenivå. 
 

Omsorgssjef 2013 

Kompetanseheving av frivillige hjelpere innen  
demensomsorg. 

Omsorgssjef 2012 

 

3.4 Utredning og diagnostisering 
En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg, er at pasienten er 

tilstrekkelig utredet. En diagnose gir bruker, pårørende og hjelpeapparatet en realistisk 

mulighet til å planlegge og iverksette nødvendige tiltak. I ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester får kommunene en plikt til å tilby koordinator for brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester. Demensteam eller demenskoordinatorer framholdes i 

revidert nasjonal Demensplan 2015 som mulig måter å følge opp et helhetlig demensarbeid 
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på, med fokus både på utredning og planlegging, iverksetting og oppfølging av tiltak 

overfor personer med demens og deres pårørende. 

I Øvre Eiker har det fram til i dag vært en person som har arbeidet med utredning i 

kommunen. Dette gir stor sårbarhet og risiko for manglende kontinuitet ved sykdom og 

annet. 

 

Mål:  Øvre Eiker kommune skal sikre at diagnostisering og utredning blir 

gjennomført når det er behov for dette. 

 

 

Tiltak Ansvar  Frist 

Det skal utarbeides rutine for utredning. 
 

Omsorgssjef 2012 

For å kvalitetssikre utredningsarbeidet bør det 
vurderes om det skal være to ansatte med 
kompetanse på utredning tilstede ved første 
gangs utredning. 
 

Omsorgssjef 2012 

Demensutvalget skal koordinere det helhetlige 
demensarbeidet. 
 

Omsorgssjef 2012-15 

Det opprettes en tverrfaglig utredningsenhet 
som har ansvar for at utredning skjer etter 
melding fra fastlege/hjemmesykepleie. 
 

Omsorgssjef 2013 

Flere sykepleiere/vernepleiere/ergoterapeut skal 
gis kompetanse på utredning, slik at ansvaret 
for utredningsarbeidet kan deles mellom flere. 
Det skal opprettes 
utredningsteam/demenskontakter både ute i 
hjemmetjenesten og inne på institusjon. 
 

Omsorgssjef 2013-15 

Demenskontaktene skal bistå ved fleregangs 
utredning, og følge opp det videre arbeid rundt 
pasienten når pasienten bor hjemme. 
 

Omsorgssjef 2012-15 

En av sykehjemslegene skal bistå i 
diagnostiseringen (være en del av 
utredningsenheten). 
 

Kommuneoverlege 2013 

Kriterier og rutiner for utredning som blir gjort 
fra utredningsenheten i Øvre Eiker kommune 
skal utarbeides og gjøres kjent for bl.a. 
fastlegene. 
 

Omsorgssjef 2012-15 

Utredning av personer med utviklingshemming 
med demenssymptomer skal skje i 
spesialisthelsetjenesten. 
 

Tjenesteleder 2012-15 

Utredning skal så langt det lar seg gjøre foregå i 
brukers hjem. 
 

Tjenesteledere 2012-15 

2 utredningsplasser etableres på Eikertun, og et Tjenesteleder 2013 
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utredningsopphold i 3 uker. Utredning på 
institusjon skal ha fokus på vurdering av bo-
evne og vurdering av tjenester. 
 

Der kommunen ikke har kompetanse for 
utredning skal det henvises videre til 
spesialisthelsetjenesten. 

Tjenesteledere 2012-15 

 

 

 

4. Avslutning 

 

Gjennom Demensplan 2015 ønsker Øvre Eiker kommune å styrke kvalitet, kompetanse og 

kapasitet i tjenestene til personer med demens og deres pårørende.  

Det ligger mange utfordringer og oppgaver som ikke er nevnt i Demensplan 2015, som 

utføres i den daglige tjenesten. For å møte framtidige utfordringer vil nye løsninger, 

organisasjonsformer og arbeidsmetoder være sentrale satsingsområder. Disse områdene 

arbeides det med i omsorg, men er ikke medtatt i demensplanen.  

Gjennom denne planen ønskes det et hovedfokus på fire satsningsområder; 

dagaktivitetstilbud, botilbud, økt kunnskap og kompetanse, utredning og diagnostisering.  

Handlingsplanen vil bli revidert årlig med en resultat- og statusrapportering av avsluttende 

og pågående tiltak, samt en beskrivelse av nye tiltak.  

 

 

 

5. Lovverk og sentrale føringer 

 

Lover og forskrifter som er sentrale for planen: 

 Lov om kommunal helse- og omsorgsplan 

 Pasient og brukerrettighetsloven 

 Lov om spesialisthelsetjenesten 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene  

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 

 

Sentrale føringer: 

 St.meld.nr. 25 Mestring, muligheter og mening 

 Demensplan 2015 Den gode dagen 

 St.meld.nr. 47 samhandlingsreformen 

 St.meld.nr. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan 

 Sh.dir. Rapport “Glemsk, men ikke glemt!”  


