
Systematisk oppfølging av 
heimebuande personar med 
demens og deira pårørande

Læringsnettverk i regi av USHT Vestland (Sogn og 
Fjordane) 

Samling I Innsikt og felles forståelse

Thon Hotell Jølster, 4. oktober 2022





Deltakande kommunar:



Bakgrunn

Helsedirektoratet lyste hausten 2021 ut midlar til Utviklingssenter for 
sjukeheim og heimetenester (USHT) knytt til Demensplan 2025. 

Målet med tilskotsordning er å bidra til at kommunane etablerer 
rutinar for systematisk oppfølging heimebuande personar med 
demens og deira pårørande, i tråd med Nasjonal fagleg retningslinje 
om demens. 

Deltakande kommunar vel sjølve område for forbetring.



Per-Christian Wandås
Seniorrådgjevar, Helsedirektoratet



Pause 
– tilbake kl. 11



Å arbeide med endring og 
forbetring i tenestene

.

v/ Marta Strandos, USHT Vestland (Sogn og Fjordane)
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Kvifor endring?

Helsebibiloteket.no

FHI.no

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kunnskapsbasert-praksis/kunnskapsbasertpraksis.no
https://www.fhi.no/kk/forbedringsarbeid/pasientforlop/hva-er-viktig-for-deg-en-retningsendring/
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Metodar og verktøy

Modell for kvalitetsforbedring

Veikart for tenesteinnovasjon

Forbetringsmodellen

Helsebiblioteket.no

itryggehender24-7.no

ks.no

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kvalitetsforbedring/kvalitetsforbedring#modell-for-kvalitetsforbedring-copy
https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/forbedringsarbeid/her-kan-du-laste-ned-forbedringsguiden
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/
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Vedvarande forbetring - Ny praksis

Prosess

Tilsette og leiarar

Organisasjon

Helsebiblioteket.no

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kvalitetsforbedring/kvalitetsforbedring#modell-for-kvalitetsforbedring-copy-fase-5folge-opp-hvordan-skape-vedvarende-forbedringer-copy


Lunsj
– tilbake kl. 12.30



Presentasjon av verktøy
.

v/ Marta Strandos, USHT Vestland (Sogn og Fjordane)
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Veikart for tenesteinnovasjon

Fase 1 - Forankring Fase 2 - Innsikt Fase 3 - Tenesteutvikling

Fase 4 - Pilotering Fase 6- Ny praksisFase 5 – Overgang til drift

Veikart for tenesteinnovasjon - KS

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/
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Verktøy 

Fase 1 – Forankring
«Hensikten med fasen er å definere kommunens 
utfordringsbilde og sikre at organisasjonen har en 
felles forståelse for både problem og mål. 
Vellykket arbeid med tjenesteinnovasjon 
kjennetegnes av grundig forarbeid, god 
planlegging og bred forankring»

«Forankring skjer ikke bare gjennom 

utsendelse av informasjon. Det er 

viktig å ta fysiske møter med berørte 

parter på alle nivåer, etablere en god 

dialog fra starten av arbeidet, og være 

aktiv med forankring hele veien.»
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Kartlegge interessentar og planlegg forankring
- Forankringsverktøy (interessentar + kommunikasjonsplan)
- Kommunikasjonsplan
- Interessentanalyse

Lag gjerne ein presentasjon av prosjektet/arbeidet

- Tips og døme

Team

- Bygg rett team

- Sett saman eit team

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon/forankringsverktoy.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon/forankringsverktoy.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/verktoy/interessentanalyse
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/prosjektpresentasjon/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-1---forankring/
https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/forbedringsarbeid/forbedringsguiden--en-inspirasjonskilde#team
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Verktøy 

Fase 2 – Innsikt
«Gode tjenester skapes på bakgrunn av god 
innsikt i faktiske behov. Gjør grundig arbeid 
med å avdekke reelle behov og årsaker til 
problemer før dere velger løsning. Dette 
reduserer faren for at dere lager feil løsninger»

«Innhenting av innsikt skal utføres 

gjennom hele prosjektet. Det vil alltid 

dukke opp nye ting dere må lære mer 

om, så vær nyskjerrige.»
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Kartlegge dagens tenester

Gjennomføre samtalar med brukar, pårørande, 
tilsette? Les meir her

- individuelt

- grupper

Sjå på tal og statistikk

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/veikart-for-tjenesteinnovasjon/intervju-og-observasjon-1.pptx&wdOrigin=BROWSELINK


Introduksjon til gruppearbeid
.

v/ Toril og Marta



Fokus i læringsnettverket

Læringsnettverket rettar særleg fokus på perioden frå mistanke om 
demens fram til det er behov for heildøgnomsorg - med vekt på 
tiltak/rutinar som bidrar til: 

 Personar med mistanke om demens blir utreda og diagnostisert
 Personar med demens og deira pårørande blir kontakta av ein fast 

kontaktperson, og får tilbod om informasjon, hjelp og støtte så snart 
som mogleg etter at diagnosen er stilt 

 Regelmessige kartleggingsbesøk som sikrar at ein fangar opp endringar
i hjelpebehov, gjennom heile sjukdomsforløpet 

 Familiar ramma av demenssjukdom får tilbod om "rett" tiltak eller 
teneste, på "rett" nivå til "rett" tid

 Mangfaldig og fleksible dagaktivitets- og avlastningstiltak for familiar
ramma av demenssjukdom



Personer med demens i din 
kommune no – og 20 år 
fram i tid?
1. Finn fra mobilen
2. Gå inn på: Demenskartet – Aldring og helse (demenskartet.no)
3. Søk opp din kommune

https://demenskartet.no/?doing_wp_cron=1648288804.2936389446258544921875


Kven tar du kontakt 
med?
Du er pårørande til ein person med mistanke om demens og lurer 
på kven du skal henvende deg til.

1. Finn fram mobilen
2. Søk opp heimesida til din kommune
3. Søk på "demens"

Kor enkelt var det å finne ut kven du kontaktar i din kommune?



Veiviser demens - Veiviser demens (aldringoghelse.no)

https://veiviserdemens.aldringoghelse.no/?doing_wp_cron=1643025645.2510170936584472656250#mistanke


Gruppearbeid / arbeid i forbetringsteama

Ta for dykk dei fire første fasane i Veiviser demens. 

 Kva tilbod har de i dykkar kommune – i dei ulike fasane. Kven    
gjer kva – til kva tid? 

 Vurder kvalitet og kontinuitet – eller fins der "hol"?
 Kva vil de jobbe med – fokus/problemstilling?
 Vegen vidare – framdriftsplan/møteplan og fordeling av 

oppgåver.



Mistanke 

Viktig at informasjonen om kven ein kan kontakte og kva tenester som 
fins - er lett tilgjengeleg på kommunen sine nettsider.

Sentrale aktørar:

 Fastlegen

 Demens-/hukommelseteam



Utredning og diagnose

Samarbeidet mellom fastlege og demens-/hukommelsteam er viktig med tanke på å 
opprette kontakt for på den måten sikre god oppfølging.

Dersom demens-/hukommelsesteam ikke deltar utredning, bør fastlegen innhente 
samtykke slik at ein kan formidle informasjon til teamet. 



Sjølvstendig med støtte

I denne fasen er det viktig at personen med demens:

 Har ein fast navngitt kontaktperson

 At der fins lavterkeltilbod og anna støtte som kan bidra til 
meistring i kvardagen

 Førebur seg på det som kjem



Heime med tenester



Brukar- og pårørandestemma
.

v/ Marta Strandos, USHT Vestland (Sogn og Fjordane)
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Kvifor?

Pasientar/brukarar og pårørande har ofte 
andre idear og perspektiv

Få innsikt i og forstå faktiske behov:

- Korleis dei opplever dagens tenester

- Kva har dei behov for

- Kva ynskjer dei, har dei forventningar om
Forslag til løysingar
Teste ut / pilotere
Evaluere
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Kvifor? 

God kvalitet - Kunnskapsbasert praksis:
- Forsking
- Erfaringar frå praksis
- Pasientar/pårørande sine kunnskapar og behov

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og 
omsorgstenesta: 
- gjere bruk av erfaringar frå pasientar, brukarar og 

pårørande 
Lov om kommunale helse- og omsorgstenester:
- sørge for at pasientar og brukarar blir høyrt ved 

utforminga av helse- og omsorgstenestene

§
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Korleis

Spørsmål å stille seg:
Kven skal medverke? Kven er 
brukar?  (interessentar)

Når er medverknad relevant? 

Kven blir omfatta av avgjerdene 
og prioriteringane

• Kven

• I kva

• Kor

• Kvifor

• Korleis

• Kva metodar/verkemiddel

• Kortid?
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Brukarmedverknad på fleire nivå

1. Individnivå

2. Teneste- og systemnivå

3. System- og politisk nivå

Regulert av ulike lovverk
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Nokre føresetnader for å få til brukarmedverknad:

Vere grunnleggande nyfikne

Avklare kven som er «brukar», kven er involvert

Kunne noko om brukarinvolvering

Kommunikasjon, samhandling – likeverdige

Unngå «gissel» i gruppa (kunne «hake av» for brukarmedv.)

Planlegge det inn i høve tid, framdrift og budsjett

Opplæring – legge til rette for å kunne medverke

Avklare handlingsrommet- kva er mogeleg/realistisk?



Handlingsrom for medverknad - døme

Ingen diskusjon
Avgjerd teken

Val mellom fleire 
løysingar/alternativ

Opne val, delegert

Tydeleg leiing Handlingsrom
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Korleis få det til i dykkar kommune?

Eldreråd, evt råd for menneske med nedsett 
funksjonsevne
Brukar-/ pårørandeutval
Lokale demensforeningar / Nasjonalforeningen for 
folkehelse?
Andre brukar-/interesseorganisasjonar?
Intervju/samtalar
Møte på brukarane / pårørande sine arena 
Brukarundersøkingar

Kombinasjon



Oppsummering – og vegen vidare

Samlingar: 

 7. Februar 2023
 25. april 2023
 19. el 26.sept 2023

Rettleiing:
Vi legg opp til individuell og/eller gruppevis rettleiing.

Til neste samling:
Fortsette innsiktsarbeidet. 

Nb: Husk brukarinnvolvering.



Grunnlagsdokume
nt
 Demensplan 2025

demensplan-2025.pdf (regjeringen.no)

 Nasjonal faglig retningslinje om demens

Demens – Helsedirektoratet

 Veiviser demens

Veiviser demens - Veiviser demens (aldringoghelse.no)

https://www.regjeringen.no/contentassets/b3ab825ce67f4d73bd24010e1fc05260/demensplan-2025.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens
https://veiviserdemens.aldringoghelse.no/?doing_wp_cron=1648296944.1295289993286132812500


Ressursar
Testet flere gode modeller for oppfølging 
av hjemmeboende personer med demens 
- Nasjonalt senter for aldring og helse
(2020)

Tjenester til personer med demens som 
bor i egen bolig - ALDRING OG HELSE -
Nasjonalt senter (2020)

Evalueringsrapport:Systematisk oppfølging 
- ALDRING OG HELSE - Nasjonalt senter
(2020)

Evalueringsrapport -
tiltakspakkedemens.pdf 
(aldringoghelse.no) (2016)

https://www.aldringoghelse.no/testet-flere-gode-modeller-for-oppfolging-av-hjemmeboende-personer-med-demens/
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/tjenester-til-personer-med-demens-som-bor-i-egen-bolig
https://butikk.aldringoghelse.no/fritt-tilgjengelig/systematisk-oppfolging-etter-demensdiagnose
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/evalueringsrapport-tiltakspakke_demens.pdf

