Høringsfrist: 01.09.2015

Høringsbrev
Vår ref.: 13/2115
Demens angår oss alle, men det er fortsatt lite åpenhet og mye skam knyttet til demens.
Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer
med demens i fellesskapet. For å nå disse målene vil vi bidra til større åpenhet og økt
kunnskap om demens. Alle som har demens og deres pårørende skal bli møtt med
forståelse og respekt. Tjenestetilbudet må ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser
og behov.
Med bakgrunn i brukeres og pårørendes innspill, uløste utfordringer fra dagens plan og ny
kunnskap, foreslår vi fem hovedgrep for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens
og deres pårørende:


Forebygging



Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose



Aktivitet, mestring og avlastning



Pasientforløp med - systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud



Involvering og deltakelse

Jeg ønsker nå tilbakemeldinger på hva dere mener om hovedgrepene og tiltakene i utkastet
til Demensplan 2020. Møter tiltakene behovene til personer med demens og deres
pårørende? Er det noen problemer eller behov som er glemt? Hvordan ville du prioritert
mellom de ulike hovedgrepene og tiltakene? Hva kan du eller din organisasjon bidra med
for å nå målene som skisseres?
Vi gjennomgår alle innspillene vi mottar. Deretter vil vi vurdere om demensplanen bør
endres og justeres. Den endelige demensplanen legges frem i løpet av høsten 2015.
Vi har også laget en kortversjon av utkastet til plan, som er tilpasset personer med demens
og kognitiv svikt. Den ligger vedlagt dette høringsbrevet.
Jeg ber om at høringsinstansene vurderer om høringsnotatet bør forelegges eventuelle
underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan
også gi høringssvar.
Innspillene kan legges inn på denne nettsiden.
Innspill kan også sendes på e-post til demensplan@hod.dep.no eller per post til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Merket med "Demensplan 2020".
Innspillene kan også ringes inn til Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Demenslinje på
telefon nr: 23 12 00 40. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil notere ditt innspill og
videresende det til Helse- og omsorgsdepartementet.
Fristen for høringsinnspill er 1.september 2015.
Jeg ser fram til å motta deres innspill!
Med hilsen
Bent Høie

