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Agenda

• Brukermedvirkning på systemnivå!

• Helsedirektoratets arbeid med brukermedvirkning

• Verdigrunnlaget for brukermedvirkning

• Rettslig grunnlag for brukermedvirkning

• Hvordan drive god brukermedvirkning?

• Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming



Agenda
• Demensplan 2025

• Nasjonal faglig retningslinje om demens 
og Veiviser demens

• Hva skal til for å etablere gode forløp for 
personer med demens?

• Krav og verktøy i forbedringsarbeidet



Demensplan 2025
Mål, innsatsområder og tiltak



Utfordringer

• Demografisk utvikling

• Manglende, eller sen utredning og diagnostisering

• Demensforløp/pasientforløp

• Manglende aktivitet

• Kompetanse

• Stigma

• Forskning og kunnskap
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Demensplan 2025

3 hovedmålsetninger

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
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Innsatsområder

Medbestemmelse og 

deltakelse

Forebygging og 

folkehelse
Gode og 

sammenhengende 

tjenester

Planlegging, 

kompetanse og 

kunnskapsutvikling

Illustrasjoner og design: Konsis Grafisk as, Anne Leela



Tilskudd til USHT

• Formål: bidra til systematisk oppfølging av personer med demens, gjennom å 
implementere gode forløp i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

• Hovedoppmerksomhet:

• Fange opp personer med mistanke om demens og diagnostisering

• Fange opp personer som har fått en diagnose, slik at de kan få hjelp og støtte

• Vurdere behov jevnlig og tilby systematisk oppfølging med tilbud om "rett" tiltak eller tjeneste til 
"rett" tid

• Støtte og hjelp til kommuner som skal implementere gode forløp

• Prosessveiledning og faglig veiledning

• Ønskelig med bruker- og pårørendeundersøkelser

• Bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring

• Sammenheng med andre satsninger
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Nasjonal faglig retningslinje om demens 
og 
Veiviser demens



Nasjonal faglig 
retningslinje om 
demens

Helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/
retningslinjer/demens

Eller søk «demens»

• Lages av Hdir og finnes på Helsedirektoratet.no 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 

Spesialisthelsetjenesteloven § 7-3

• Normerende produkt – tjenestene må forholde seg til 
føringene

• Operasjonaliserer «rettslige standarder» mm, som 
forsvarlighetskravet

• Gir begrenset rom for praktiske tips og råd

Omfatter:
• Utredning/diagnostiering av demens
• Medisins behandling
• Annen oppfølging av personer med demens og deres 

pårørende

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens
https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=retningslinje
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Veiviserdemens.no

(aldringoghelse.no)

• Er i kategorien «veiledningsmateriell» og er ikke et 
«normerende produkt»

• Laget av Helsedirektoratet, Aldring og helse og 
Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Utdyper føringer i demensretningslinjen – med 
forløpsperspektiv

• Omtaler også føringer fra flere kilder, som 
Pårørendeveilederen

• Kan i større grad gi tips og råd om gjennomføring, 
verktøy o.l.

• Kan i større grad gi tips og råd om organisering i 
kommunene
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Hva skal til for å etablere gode forløp for 
personer med demens?



Analyse av 
situasjonen -
innsiktsarbeid

Demenskartet.no

Andre:

• Framskrivninger av 
tjenestebehov (KDD)

• Veikart for 
tjenesteinnovasjon (KS)

• Måling av opplevd 
kvalitet 
(Bedrekommune.no)

https://demenskartet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-2---innsikt/
https://bedrekommune.no/


Felles forståelse

•Er det et gap mellom dagens praksis og praksis beskrevet i 
nasjonale råd og anbefalinger? 
•Hva er brukernes ønsker og behov?

•Hvor er gapet, og hvor omfattende er det? 
•Representerer gapet et problem vi skal gjøre noe med? 
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Tiltak som skal 
implementeres
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Beskrevet i:

•Nasjonal faglig retningslinje 
om demens

• Veiviser demens
• Andre normerende 

produkter?
•Ønsker og erfaringer fra 

ansatte, brukere og 
pårørende

• Annet?

Blant annet:

• Forankring og medvirkning
• Opplæring

• Styringssystem, bl.a.:
oSystemer
oRutiner
oAnsvarsplassering

(Hvem skal gjøre hva overfor hvem 
når?)

Implementeringstiltak 



Hvordan skal 
tilbudet være?

Beskrive tilbudet i kommunale planer:

•Kommuneplanens samfunnsdel

•Handlings- og økonomiplanen

•Kommunedelplan for helse- omsorgstjenesten

•Demensplan



Krav og verktøy i 

forbedringsarbeidet
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten

Angir hvilket system for styring og kontroll med tjenestene som kreves

§ 4.Definisjon

I denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av 
virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, 
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-
og omsorgslovgivningen.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=ledelse og kvalitetsforbedring


Veileder til 
forskriften

https://www.helsedirektora
tet.no/veiledere/ledelse-og-
kvalitetsforbedring-i-helse-
og-omsorgstjenesten

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/styringssystem-ansvar-og-definisjon


• Krav om medvirkning på 3 nivå:

• Individ

• Tjeneste

• System/politisk

• Verdigrunnlag i humanisme

• Kunnskapsbasert praksis

• Brukerinnsikt

• Prinsipper for brukermedvirkning

• Tidlig involvering

• Likeverdighet

• Rammer

• Medvirkning i ulike grader

• Fra informasjon til brukerstyring

Brukermedvirkning og involvering

Kontekst

Forskningsbasert 

kunnskap

Erfaringsbasert 

kunnskap

Brukermedvirkning 

og brukerkunnskap

Kunnskapsbasert 

praksis



snakkomforbedring.no/

Modell for kvalitetsforbedring knyttet til 
pasientsikkerhet. Gir status på 10 områder:

1. Brukermedvirkning

2. Ledelse

3. Psykologisk trygghet

4. Ansvarlighet

5. Kommunikasjon og teamarbeid

6. Håndtering av uenighet

7. Kontinuerlig læring

8. Systematisk forbedringsarbeid og læring

9. Forutsigbar og pålitelig kvalitet

10. Åpenhet

https://www.snakkomforbedring.no/


Implementering av kvalitetsforbedring

• «Ethvert system er perfekt utformet til å levere de resultatene det leverer.»
Forbedringsguiden

• Fem karakteristika som øker sannsynligheten for at et forandringstiltak/ ny praksis kan 
implementeres og fastholdes, dvs. FREMMENDE faktorer:
• Det har en relativ fordel sammenlignet med den eksisterende praksis
• Er forenlig med de eksisterende praksiser og verdier i den adopterende organisasjonen
• Er lett å forstå
• Kan observeres og demonstreres i praksis
• Kan testes ut, justeres og tilpasses til de lokale behov

Anne Grethe Steinsvåg, med henvisning til Rogers, 1996 I: Maher, Gustafson &Evans, 2016 s. 24
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Lykke til med 
arbeidet i deres 
kommune!



helsedirektoratet.no


