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ALZHEIMER`S POEM 

Do not ask me to remember 

Do not try to make me understand 

Let me rest and know you`re with me 

Kiss my cheek and hold my hand 

I`m confused beyond your concept 

I am sad and sick and lost 

All I know is that I need you to be with me at all cost 

Do not lose your patience with me 

Do not scold or curse my cry 

I can`t help the way I`m acting 

Can`t be different though I try 

Just remember that I need you 

That the best of me is gone 

Please don`t fail to stand beside me, 

Love me till my life is done 
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1.0 Innledning 

En av de største utfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret 

alderssammensetning, er at tallet på personer med demens sannsynligvis vil fordobles de nærmeste 

30-40 årene. 

Våler kommunes demensplan skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse og kapasitet i tjenestene til 

personer med demens og deres pårørende. 

 

1.1 Fakta om demens 

Demens forårsakes av forskjellige hjernesykdommer og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i 

følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste kognitive 

symptomet er redusert hukommelse, men demens forårsaker også sviktende handlingsevne, 

sviktende språkfunksjon og endret atferd.  Symptomer kan være manglende innsikt, motorisk uro, 

aggressivitet, angst, depresjon, hallusinasjoner og apati. Demens opptrer fortrinnsvis i høy alder. 

Cirka 60 % av de som rammes har Alzheimers sykdom. Andre demenssykdommer er; vaskulær 

demens, frontallappsdemens, demens med Lewy legemer og demens med Parkinsons sykdom. Ofte 

sees en blanding av demenstypene. 

Forekomst av demens hos personer med utviklingshemning er omtrent som i befolkningen for øvrig, 

men personer med Downs syndrom ser ut til å være ekstra utsatt. 

 

1.2 Sykdomsforløpet ved demens 

Demenssykdommen er en progredierende sykdom. Den kommer snikende og utvikler seg gradvis. I 

begynnelsen er symptomene knapt merkbare, etter hvert blir symptomene flere og tydeligere.  

Berger skala deler forløpet til demenssykdom inn i seks trinn (se figur) 
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Trinn 1: Personen klarer seg selv, men er glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet 

Trinn 2: Personen kan utføre vanlige dagligdagse aktiviteter, men blir ofte forvirret 

Trinn 3: Personen kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men hukommelsesproblemet 

begynner å bli omfattende. Personen trenger påminnelser og er initiativløs 

Trinn 4: Personen har handlingssvikt og språkvansker 

Trinn 5: Personen klarer ikke lenger å kommunisere verbalt på en meningsfull måte 

Trinn 6: Personen sitter stort sett i rullestol eller er sengeliggende da motoriske funksjoner er 

rammet. 

 

1.3 Forekomst av demens 

I følge Helsedirektoratet finnes det ingen nasjonale studier som kan brukes til å gi et presist tall på 

forekomst av demens i Norge. Ut i fra studier i andre land, har Alzheimer Europe kommet frem til at 

det er cirka 80.000 personer med demens i Norge. 

Demens er den største diagnosegruppen i omsorgstjenesten. I Norge har om lag 84 % av de som bor 

på sykehjem en demens diagnose, og cirka 40 % av hjemmeboende over 70 år med hjemmetjeneste 

har demens sykdom. Her finnes nok mørketall. Vi vet at minst halvparten av personer med demens 

bor i eget hjem. 

En økning av antall eldre vil medføre at flere får demens, da forekomsten av demens øker med 

alderen. 

Tabell 1: Befolkningsprognose 65 år og oppover i Våler kommune (tall fra SSB-MMMM): 

Alder 2017 2023 2030 2040 

67-79 år 560 650 723 966 
     
80 år + 137 196 341 454 
Sum 697 846 1064 1420 

 

Benyttes Helsedirektoratets beregningstall på forekomst av demens i ulike aldersgrupper, har om lag 

50 personer en demens sykdom i Våler kommune i 2016, og 76 personer i 2026.  

Tabell 2: Framskriving av forekomst av demens hos begge kjønn i Våler kommune (tall fra SSB-

MMMM): 

Alder 2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

65-69 år 2 3 2 3 3 4 4 
70-74 år 3 4 6 5 6 6 8 
75-79 år 5 7 11 15 13 17 17 
80-84 år 12 11 16 23 33 30 39 
85-89 år 15 15 13 20 30 43 40 
90 år + 9 10 11 10 15 23 35 
Totalt 47 50 58 76 101 122 142 
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På grunn av Våler kommunes befolkningssammensetning beskrives det at det forventes lavere 

demensprevalens i Våler i forhold til hva som er gjennomsnittet for fylket og landet. 

2 Føringer 

2.1 Nasjonale føringer 

Regjeringen ønsker at kommunene setter framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i det 

ordinære kommuneplanarbeidet. Dette vil bidra til langsiktig planlegging og prioritering av 

omsorgstjenester generelt og demensomsorgen spesielt («Den gode dagen») 

Målet i regjeringens demensplan 2020 er å skape et demensvennlig samfunn, som tar vare på og 

integrer personer med demens i fellesskapet. Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om 

demens i samfunnet og i helse- og omsorgstjenestene («Et mer demensvennlig samfunn») 

2.2 Lokale føringer 

Demensplanen er skrevet i tråd med føringer i Våler kommunes helhetlige helse- og omsorgsplan 

2013-2023, vedtatt i kommunestyret 2013. 

For demensomsorgen handler det i stor grad om å samordne ressurser og innsats som allerede 

finnes, og sette tiltakene i en sammenheng. 

3 Hovedmål 

Målet er at personer med demens skal oppleve livskvalitet, trygghet og mening med hverdagen. 

Våler kommune skal utvikle et helhetlig tilbud til personer med demens, uavhengig av hvor de bor 

eller oppholder seg. 

4 Utredning og diagnostisering 

Et sentralt tiltak i Demensplan 2020 er at personer med demens og deres pårørende skal gis 

systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet. Etter diagnose skal man ikke 

overlates til seg selv, men få informasjon og tilbud om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid». Den 

systematiske oppfølgingen skal bidra til at mennesker med demens og deres pårørende skal oppleve 

en helhetlig, koordinert og forutsigbar helsetjeneste i forbindelse med en demensdiagnose, der det 

også gis informasjon om tiltak fra andre, som frivillige. 

En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg er at pasienten er tilstrekkelig 

utredet. En diagnose gir pasient, pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging 

og iverksetting av nødvendige tiltak. 

Gjennom kjennskap til sine pasienter har fastleger ofte mulighet til å kunne fange opp tegn på 

begynnende demenssykdom, og fastlegens medvirkning er helt nødvendig for å foreta de nødvendige 

medisinske tester og diagnostisering. Fastlegen har også en viktig rolle i den videre oppfølgingen av 

hjemmeboende pasienter med demens og i samarbeid med andre som bistår med handling og 

omsorg. 

Informasjon fra pårørende har stor betydning for fastlegens vurdering. 
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4.1 Demensteam 

For å sikre at den enkelte bruker får utredning og diagnostisering ved mistanke om demens, må 

kommunen ha et organisert tilbud. 

Demensteam/demenskoordinator bistår fastlegen med utredning og diagnostisering. De planlegger, 

iverksetter og følger opp tiltak overfor personer med demens og deres pårørende. De bistår også 

med anbefalinger om hjelpetiltak, hjelpemidler og velferdsteknologi, og med veiledning av 

personalet. 

Demensteamet i Våler er lokalisert på Helse- og omsorgssenteret, og er tverrfaglig sammensatt av 

sykepleier i hjemmetjenesten i 20 % stilling, og ergoterapeut etter behov. Begge arbeider 100 % 

stillinger i kommunen, og tar også oppdrag utenom sin faste prosent inn mot demensteamet. 

Ergoterapeuten i Våler kommune er hardt presset på alle oppgaver, og det er ikke satt av en viss 

prosent til arbeidet i demensteamet for ergoterapeut. 

Sykepleier er også Demenskoordinator, og utfører hjemmebesøkene.  

Det er ønskelig at det skal være to fra demensteamet som foretar hjemmebesøk. En for samtale med 

personen med mistanke om demens, men den andre samler inn opplysninger fra pårørende. 

Utredningsverktøy fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse skal benyttes. Etter 

hjemmebesøk skrives en rapport. Rapporten med resultatene fra kartleggingene skal overleveres 

fastlegene som deretter gjør sine utredninger og stiller diagnose. 

Demensteamet har et nært samarbeid med tildelingskontoret. 

Det anbefales at Våler kommune oppretter en 20 % hjelpepleierstilling inn i Demensteamet. 

 

4.2 Utredning i spesialisthelsetjenesten 

I de tilfellene kommunehelsetjenesten møter personer med demens som har særlige behov, kan det 

bli nødvendig med samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det kan være i tilfeller med yngre 

personer, personer med utfordrende atferd og personer med utviklingshemming. 

I Våler har vi samarbeid med Aldersgeriatrisk avdeling ved Kalnes sykehus. Aldersgeriatrisk avdeling 

tilbyr i første omgang besøk på institusjon og hjemmebesøk. De kan også tilby døgnopphold og 

polikliniskkonsultasjon.  

Personer med demens blir svært forvirret av flytting, og det kan derfor være utfordrende å ha de 

innlagt på sykehus. Fastleger bør ha et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om et bedre 

pasientforløp, slik at for eksempel flere undersøkelser kan samordnes samme dag. 
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5 Hjemmeboende personer med demens 

Helse- og omsorgsdepartementet forventer at: 

 Alle landets kommuner kan tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, 

enten i eget hjem, i sykehjem eller som dagsentertilbud. 

 Omsorgstjenesten har et større faglig repertoar å spille på, med økt vekt på aktivisering, 

sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid 

  Kultur, trivselstiltak, måltider og hverdagslivets aktiviteter får økt oppmerksomhet 

(Demensplan 2015 – Den gode dagen) 

Da vi regner med at minst halvparten av personer med demens bor i eget hjem, er målet at alle skal 

gis mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig og motta tilrettelagte tjenester. 

Hjelpeapparatet må være tidlig ut og tilby hjelp. Hjemmeboende kan få tilbud om hjemmetjenester, 

og tjenestene bør organiseres slik at de får færrest mulig personer å forholde seg til. 

 

5.1 Dagaktivitetstilbudet 

Ett av hovedmålene i Demensplan 2015 var at landets kommuner skulle kunne tilby et tilrettelagt 

dagaktivitetstilbud for personer med demens i 2015. 

Våler kommune startet opp dagtilbud for personer med demens de siste månedene av 2015. Dette 

tilbudet er lokalisert på dagsenteret på Helse- og omsorgssenteret. Det er koordinator for 

dagaktivitetstilbudet som har hovedansvar for dagtilbudet, og bistås av hjelpepleier og aktivitør ved 

dagsenteret. Det første halve året dagtilbudet var i drift hadde 5 personer vedtak på dagtilbud. Vi har 

også et alternativt tilbudt på dagsenteret uten vedtak en dag i uken. 

Dagtilbudet er startet opp 4 dager i uken, og planlagt utvidet til 5 dager i løpet av 2018. Dagsenteret 

har egen bil, og tilbyr skyss til og fra dagaktivitetstilbudet.  

Målet er å bidra til at personer med demens opplever innhold i hverdagen, og at de kan bo hjemme 

så lenge som mulig. Målet er også å kunne avlaste pårørende. 

Dagaktivitetstilbudet har også et lavterskeltilbud hvor alle kan delta. Fra mandag til fredag foregår 

det bingo, leseombud, kulturgruppe med sang og musikk, yoga, strikkegruppe, håndarbeidsstue, 

bowls, kino kvelder, datakurs og livscafe. Vernepleier på dagaktivitetstilbudet er også 

musikkterapeut, og tilbyr terapi i både grupper og til enkelt personer. 

6 Boformer for personer med demens 

Optimale rammebetingelser i tilrettelagte boliger for personer med demens er små bogrupper i et 

oversiktlig miljø med relativt få beboere (seks-åtte) og et stabilt personale med nødvendig 

kompetanse. 

Våler kommune har pr i dag ingen slike bofellesskap. Det anbefales å bygge små, døgnbemannede 

bofellesskap som er tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. 
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Tabell 3:  viser (total-)behovet for heldøgns omsorgsplasser i Våler i årene framover ved bruk av ulike 
dekningsgrader. Kilde SSB. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Antall 
personer 
over 80 år 

114 130 145 153 155 155 253 334 

Dekningsgrad 
59 pst. 
(antall 
plasser) 

67 77 86 90 91 106 149 197 

Dekningsgrad 
29 pst. 
(antall 
plasser) 

33 38 42 44 45 52 73 97 

         

 
Prognosene viser at befolkningsutviklingen de neste årene, vil innebære et økt behov for heldøgns 

omsorgsplasser – gitt en videreføring av dagens dekningsgrad. I årene framover vil dekningsgraden 

reduseres gitt dagens antall plasser. En dekningsgrad på 59 tilsvarer hhv. 149 plasser i 2025 og 197 

plasser i 2030. Dersom man legger til grunn en dekningsgrad på 29, dvs. tilsvarende dagens nivå for 

landsgjennomsnittet, vil totalbehovet utgjøre 73 plasser i 2025 og 97 plasser i 2030. 

6.1 Omsorgsboliger for personer med demens 

Våler kommune har i dag 25 omsorgsboliger tilknyttet Helse- og omsorgssenteret. I tillegg ble 18 

trygdeboliger oppgradert til heldøgnsomsorgsboliger i 2015. Personene som bor i leilighetene har 

individuelle vedtak etter behov, og hjemmetjenesten server disse boligene. Det er ikke ansatte til 

stede ved leilighetene til enhver tid, men pasientene har muligheter til å kontakte ansatte gjennom 

varslingsanlegg i leilighetene, og i tillegg har også enkelte trygghetsalarm. 

Det er viktig å være oppmerksom på at omsorgsboliger ikke er et tilfredsstillende boalternativ for 

personer som må hindres i å gå ut på egen hånd. Tilbakeholdelse, som låste dører, er kun tillatt i 

institusjon. 

Vi har i dag et varslingsanlegg hvor pasientene må bort til en snor for å kunne varsle, og de ansatte i 

hjemmetjenesten hører kun alarmene når de er i 2. etg på sykehjemmet eller i gangen ved nye 

omsorgsboliger. Det finnes varslingsanlegg hvor pasientene kan ha alarmknappen på håndledd eller 

rundt halsen, og hvor de ansatte kan ha håndholdte enheter som viser hvem som har behov for hjelp 

og assistanse. Oppgradering av nåværende varslingsanlegg til et IP basert anlegg ble besluttet i 

kommunestyret november 2016 og vil sluttføres i 2018. 

 

6.2 Sykehjem for personer med demens 

Våler kommune har ett sykehjem med 25 plasser. Våler sykehjem er delt i tre grupper; skjermet 

enhet for personer med demens, langtidsavdeling og rehabiliteringsavdeling med korttidsplasser. 
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Skjermet enhet ble ferdig stilt i 2015, og har 4 plasser. Da nesten 84 % av sykehjemsbeboerne har en 

demenssykdom, finnes det også personer med demens på de andre gruppene. 

Sykehjemmet består av to bygg inntil hverandre. Ett er bygd i 1955 og ett i 1988. Bygget fra 1955 ble 

totalrenovert i 2017. 

6.2.1 Skjermet enhet 

Skjermet enhet ble opprettet på sykehjemmet i 2015. Dette er en enhet med 4 plasser. 

Skjermet enhet har fokus på pasientens døgnrytme, medbestemmelse og tilpassede aktiviteter. 

Måltidene er en viktig aktivitet, og tilberedes på avdelingen etter pasientenes behov. De ansatte på 

skjermet enhet bruker tiden til å fylle dagene til pasientene med gode følelser, mestring og velbehag. 

Det er en liten fast personalgruppe på skjermet enhet. Personlig stell og dusj av pasienter kan foregå 

når som helst på døgnet etter pasientens dagsform og ønske.  

Det er viktig med ro på skjermet enhet, da mye aktivitet, inntrykk og ytre stimuli ofte skaper uro. 

Våler kommune har ingen forsterket skjermet enhet, og vi har ikke gode lokaliteter for de aller 

sykeste personene med demens. Kommunen må i disse tilfellene kjøpe plasser fra private aktører 

eller andre kommuner. Våler kommune vil få utfordringer rundt yngre, utagerende pasienter med 

demens også i fremtiden. 

6.2.2 Miljøtiltak 

Mange personer med demenssykdom har atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer, som apati, 

angst, agitasjon, depresjon og vrangforestillinger. Dette er trolig de mest belastende symptomene 

ved demens, og har avgjørende betydning for sykdomsforløp og livskvalitet. Oppsummert forskning 

og erfaring vektlegger at miljøtiltak tilpasset den enkelte person har en positiv effekt på disse 

symptomene og bør prøves før medikamentell behandling startes. 

Det finnes en rekke ikke-medikamentelle tiltak/miljøtiltak for personer med demens. Det kan være 

psykologiske tiltak, tiltak knyttet til fysisk aktivitet og tiltak innen pleie- og omsorg. Noen vanlige 

psykologiske tiltak kan være kognitiv adferdsterapi, støtteterapi eller rådgivning. Når det gjelder 

fysisk aktivitet kan det for eksempel være gangtrening, dans og ulike former for fysioterapi. Pleie- og 

omsorgstiltak kan for eksempel være ulike former for avlasting, spesialiserte demensavdelinger eller 

massasje. 

6.2.3 Sansehage 

Et miljøbehandlingstiltak som har fått økende oppmerksomhet i de senere år er bruk av sansehager 

for personer med demens. En sansehage er en tilrettelagt, oftest lukket hage, gjerne plassert i 

tilknytning til en skjermet enhet for personer med demens hvor pasienter kan oppleve planter og 

natur, frisk luft og vandre i sikre, tilrettelagte omgivelser. Begrepet sansehage refererer til at hagen 

skal stimulere sansene, særlig syn-, lukte og følesansen. 

Våler sykehjem mottok midler fra fond for verdig trengende til utredning av sansehage i 2016, og i 

2017 ble det vedtatt i kommunestyret å bruke midler til sansehage fra arvemidler til eldre ved 
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sykehjemmet, og tilskudd fra Husbanken. Arbeidet med sansehage starter høsten 2017. 

 

7 Velferdsteknologi 

«Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke 

brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.» 

Det er helt nødvendig for omsorgstjenesten med en satsning på velferdsteknologi for å kunne møte 

framtidens utfordringer. Det vil være et stort behov for investeringer i fremtiden. Utviklingen på 

dette området går raskt. 

Målsettingen med velferdsteknologi er i følge Helsedirektoratet;  

◦Bidra til at enkeltindividet gis muligheter til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne 

premisser 

◦Bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed 

utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid 

◦Bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 2025 

◦Bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til bedre arbeidsmiljø 

◦Bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye arenaer for samvirke med nærmiljø, 

pårørende, frivillige og ideelle aktører, akademia og næringslivet 

◦Gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt.” 

Våler kommune sammen med kommunene Moss, Rygge og Råde, innledet i 2016 et 

prosjektsamarbeid med Fredrikstad kommune, om tilknytning til responssenteret for 

velferdsteknologi ved helsehuset i Fredrikstad. Prosjektmidlene som ble tildelt Mosseregionen i 

2015, overført til 2016, inngår i prosjektet og administreres av Fredrikstad som vertskommune for 

samarbeidsprosjektet. 

Fredrikstad kommune inviterer i tillegg til et samarbeid om å utvikle de velferdsteknologiske 

mulighetene det ligger til rette for i Velferdsplattformen, etter hvert som det blir aktuelt. Som et 

første trinn i dette samarbeidet etterspør kommunene i Mosseregionen i fellesskap, et mottak for 

digitale trygghetsalarmer. 

Våler kommune har 60 trygghetsalarmer i drift. Alle analoge trygghetsalarmer i Våler er nå byttet ut 

med digitale trygghetsalarmer.  

Våler kommune har en type trygghetsalarmer til utlån. En GPS-alarm med SIM kort. GPS-alarmene 

betjenes av hjemmetjenesten, som også rykker ut på alarmene. 

Tenker vi oss et perspektiv på 10 år fremover, er det vanskelig å vite hvilken type velferdsteknologi 

som vil finnes på markedet, og hva kommunen vil ha behov for. Det er også en diskusjon hva staten 

gjennom hjelpemiddelsentraler, kommunene eller den enkelte pasient skal koste selv av 

velferdsteknologi. Det finnes allerede i dag mange hylleprodukter til salgs, men i det det foreligger 

forventninger om respons fra kommunen, må det foreligge et vedtak (på for eksempel 

trygghetsalarm). 
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KS har videreutviklet Veikart for velferdsteknologi (ks.no) til et veikart for tjenesteinnovasjon og 

velferdsteknologi. Veikartet skal gi kommunene nødvendige verktøy og kompetansepakker for å ta i 

bruk velferdsteknologi og gjøre nødvendige omstillinger av tjenestene for å ta ut de gevinster som 

velferdsteknologi kan gi.  

Økt bruk av velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere viktige 

verdier for pasienter og tjenestene. Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet 

til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for 

brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- og 

omsorgstjenestene. 

Det anbefales at Våler kommune avsetter midler til trygghetsteknologiske løsninger. 

 

8 Yngre personer med demens 

Aldersgrensen på 65 år brukes vanligvis når en skiller yngre fra eldre personer med demens. Det er 

noen viktige forskjeller når en demenssykdom inntreffer hos personer som fortsatt er i arbeidsfør 

alder, sammenlignet med eldre pensjonister. Mange yngre befinner seg fortsatt i arbeid, har en ung 

kropp og behov for å delta i samfunnet. Dette er ofte personer som har omsorgsansvar for barn og 

ungdom. Mer enn en fjerdedel av alle som får en demenssykdom før 65-års alder har barn under 18 

år når sykdommen starter. 

For familien vil sykdommen få store konsekvenser. Man opplever at ens nærmeste får en sykdom 

som resulterer i alvorlige endringer i intellekt og væremåte. Sykdommen betyr for livspartneren at 

framtidsplaner må revideres, roller i familien endres og økonomien blir vanskeligere for mange. I 

tillegg til at omsorgen for personen med demens vil den friske partneren få ansvaret alene for barn 

og ungdom, og ofte har den samme personen gamle foreldre som trenger hjelp. 

(Nasjonal kompetansetjeneste – Aldring og helse) 

 

9 Pårørende til personer med demens 

Tilbud til pårørende er et satsingsområde i Demensplan 2020. Regjeringen viderefører satsingen på 

pårørendeskoler og samtalegrupper fra Demensplan 2015. Målet er å gi kunnskap om demens og 

tilby støtte og veiledning til pårørende. 

Vi vet at demenssykdom påvirker ikke bare den syke, men også i stor grad pårørende. I Våler 

kommune har vi et tilbud om pårørendeskole i samarbeid med Råde, Rygge og Moss kommune. 

Pårørendeskolen pågår 6 uker på våren på Ryggeheimen sykehjem, og 6 uker på høsten på Orkerød 

sykehjem. 

I Våler kommune har vi gode avlastningsopphold ved sykehjemmet og i omsorgsboliger, kombinert 

med dagaktivitetstilbud.  

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens på sykehjemmet, i hjemmetjenesten og på 

dagaktivitetstilbudet startet opp høsten 2016. Dette er små, lokale grupper for kommunens 
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innbyggere. Gruppene vil møtes i tidsperioder hvor dagaktivitetstilbudet for personer med demens 

er åpent, slik at pårørende vil ha mulighet til å delta. 

 

10 Samarbeid med frivillige 

Frivillige er en stor ressurs for Våler kommune, og i 2015 ble det utarbeidet en strategi for samarbeid 

med frivillighet. 

Våler kommune samarbeider også tett med Frivilligsentralen. 

Gjennom støttekontaktordningen og samarbeid med frivillige organisasjoner kan vi øke muligheten 

for personer med demens og deres pårørende å kunne få delta i samfunnet. 

Det er viktig med god opplæring for frivillige slik at de kan mestre sin hjelperrolle. 

I Våler har Kulturgruppa utvidet tilbudet fra onsdag formiddag til også å gjelde noen lørdags 

formiddager. Det foregår lite aktivitet for brukerne på kveldstid og i helger, så dette er et populært 

tilbud. 

Våler kommune tilbyr kompetansepåfyll for frivilligheten gjennom blant annet undervisning i demens 

sykdom. 

 

11 Medarbeidernes kompetanse 

Det er av stor betydning for kvaliteten på tjenestene at de ansatte utvikler kompetanse om 

demenssykdommer. 

Kompetanseplan 2017-2027 i virksomhet pleie og omsorg i Våler kommune legger vekt på 

viktigheten av støtte til personalet som ønsker videreutdanning innen geriatri og demens. 

11.1 Demensomsorgens ABC 

Demensomsorgens ABC er et opplæringstilbud til helse- og omsorgspersonell i kommunene som 

gjennomføres i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen. 

ABC-permene inneholder studiehefter som gir en faglig solid teoretisk framstilling av de ulike 

temaene, og inviterer til refleksjon over egen praksis i studiegruppene. Dette gir deltakerne økt 

kunnskap og faglig bevissthet om å utøve helsetjenester tilpasset den enkelte pasientens behov for 

behandling og omsorg. Opplæring foregår over tre år med tre forskjellige permer. Nasjonalt 

kompetansesenter for aldring og helse, og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester  

samarbeider om oppfølgingen. 

I Våler har alle faste ansatte fått tilbud om Demensomsorgens ABC.  I 2015 avsluttet 18 sin utdanning 

i Demensomsorgens ABC, 10 personer startet på 1. perm og 16 personer på 2. perm. 

Vi har etablerte refleksjonsgrupper hvor vi har fokus på både veiledning og etisk refleksjon. 
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11.2 Demensnettverk 

Demenskontakt i Våler deltar på nettverkssamlinger med andre kommuner i Østfold 2 ganger i året. 

Disse nettverkssamlingene foregår på Statens hus i Moss, og det er representanter fra 9 forskjellige 

kommuner som stiller der. Det er forskjellige foredragsholdere på hver samling. Blant annet har de 

hatt foredrag av leger fra Aldersgeriatrisk poliklinikk om nyeste behandlingsmetoder, og om 

samarbeidsformer kommune og spesialisthelsetjenesten.   

Demenskontakt har også nettverkssamlinger med det de har kalt «Det lille nettverket». Her deltar 

Fredrikstad, Hvaler, Rygge, Moss og Sarpsborg i tillegg til Våler. På disse nettverkssamlingene tar 

demenskontaktene opp utfordringer de står ovenfor og gir hverandre råd og veiledning. 

 

12 Handlingsplan – oppsummering av tiltak 

 Foreslåtte tiltak  Kostnad Merknad 

1 Hjelpepleier 20 %  83.500,-  

2 Bygge bofellesskap  Kostnad ikke beregnet  

3 Velferdsteknologi  250.000,-  

4 Utvide dagtilbudet 50 %  208.750,-  

5     

6     

7     
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Strategier og tiltak i Demensplan 2016-2026 implementeres i daglig drift i berørte helse- og 

omsorgsenheter, og følges opp i årlig arbeid med handlingsprogram og virksomhetsplaner. Resultater 

synliggjøres i årsberetning. 


