
Demenskoordinator 



Statistikk  

I Norge: 

• På landsbasis: om lag 78 000 personer  

• Antall personer fordobles fram mot 2040 pga  økende 
forekomst 

• Om lag 60 %  av alle som har demens er hjemmeboende. 

•  40% av de over 70 år som bruker hjemmetjenesten. 

• 80 % av alle sykehjemsbeboere   

• Yngre med demens: 3000 personer i Norge  er under 65 år  

• 4 pårørende  pr demenssyk- 300 000 mennesker har 
sykdommen tett på seg. 

•  1 person med demens koster samfunnet ca 360 000 kr/år 

                                    ) 



Min statistikk: 
 

• Antall brukere i år: 56 

• Antall hjemmebesøk: 65 

• Antall pårørendesamtaler:55  

• Tlf samtaler 

• Henvendelser fra helsepersonell 

 

 



Hva kan demenskoordinator bidra med? 

 

• Kartlegging av hjelpebehov  

• Delta i utredning i samarbeid med fastlege 

• Oppfølging av pasienter og pårørende  

• Ha oversikt over/koordinere ulike tjenestetilbud 

• Arrangere pårørendeskole  

• Undervisning og veiledning av helsepersonell 

• Deltar på dagavdelingsmøte og inntaksmøte  

• Samarbeid med hjemmetjenesten  

 



Ny faglig retningslinje om demens  

Målgruppene for retningslinjen er 
tjenesteytere innenfor kommunenes helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har 
ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og 
oppfølging av personer med demens og deres 
pårørende.  

Andre aktuelle målgrupper er ledere, politikere og 
beslutningstagere som har ansvar for å dimensjonere 
og organisere demensomsorgen.  

                                                                   (Helsedirektoratet) 



Tilbud til personer med demens i 
Eidsvoll kommune. 

• Dagavdeling  

• Ergoterapeut  

• Pårørendeskole  

• Omsorgsbolig 

• Pålsejordet bokollektiv for demente 

• Avlastningsopphold/kortidsopphold/langtidso
pphold i institusjon.  



Tilbud til personer med demens i 
Eidsvoll kommune. 

• Gladbakk aktivitetssenter  

• Eidsvoll frivilligsentral  

   - aktivitetsvenn/inn på tunet 

• Eidsvoll demensforening  

• Røde kors  

• Demensvennlig samfunn   

 



Pålsejordet bokollektiv for demente 

• Tilrettelagt utforming av bygningsmassen 

• 24 rom fordelt på 3 avdelinger 

• Sansehage  

• Miljøtiltak og aktiviteter 

• 1 rom med rullerende plass  

• Dagavdeling for personer med demens i 
tilknytning til Pålsejordet? 



PÅLSEJORDET  



Hva med yngre med demens? 

Hva har vi av tilbud? 
• Demenskoordinator for de som blir henvist 
• Hjemmetjeneste  
• Aktivitetsvenn 
• Institusjon 
 
Hva bør bli bedre? 
• Avlastning for yngre 
• Kartleggingsplass for yngre 
• Dagplass for yngre 
• Fange de opp tidlig for å hjelpe før den det gjelder og 

familien blir helt utslitt. 
 



Stort behov 

• Utredning i samarbeid med fastleger og 
spesialisthelsetjenesten 

• Kartlegging av hjelpebehov 

• Pårørendesamtaler  

• Tidlig oppfølging  

• Undervisning og veiledning av personalet 

• Aktivitetsvenn  

• Egen dagavdeling kun for demente  

• Bedre tilbud for yngre med demens  

• Flere  avlastningsplasser (dagplasser og institusjon) 

 

 



Nyttig lesestoff: 

 

- Demensplan 2020 (individ og samfunnsrettet fokus).  

- Aldring og helse:  www.aldringoghelse.no  

- Helsedirektoratet: Ny retningslinjen om demens:  
www.magicapp.org  

- Nasjonalforeningen for folkehelse: 
www.nasjonalforeningen.no  

 

Takk for meg! 

http://www.aldringoghelse.no/
http://www.magicapp.org/
http://www.nasjonalforeningen.no/

