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disposisjon





• Våger vi å spørre den det gjelder?

• Våger vi å spørre de som står nærmest?

• Hva vet du om den du spør? 

• Hvilken historie har hun / han skrevet?

• Ingen er en fotvorte! Ingen er en demensdiagnose!

• Hjemmet / boligen vår viser mye av identiteten vår

• Hjemmebane – fysisk og sosialt 

• De aller fleste ønsker å bli boende i sitt opprinnelige hjem

• Institusjon; et hjem for deg, en arbeidsplass for oss

Hva er viktig for deg?



• I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre!

• Det handler om å ta del i hverdagslivet

• Endring – utvikling – usikkerhet, for den det gjelder og for de som 
står rundt

• Hjemme; forutsigbarhet og trygghet – påvirkes av demenssykdom

• Skape fortsatt trygge rammer; gjenkjenbarhet, klare kontraster, godt 
lys, forskjell på dag og natt. Rutiner, vaner og mestring.

• Nære omgivelser – naboer og butikken – demensvennlig kommune, 
demensvennlig nærmiljø? Åpenhet – info

• Best hjemme lengst mulig – kjennskap, tillit, kunnskap, empati, inkl
hva er viktig for deg?

Demensplan 2020 / anbefalinger



• Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede 
tjenestetilbud. Nasjonalt prosjekt 2017-2019

• Utvikle og prøve ut modeller for hjemmetjenestetilbudet for personer 
med demens og deres pårørende

• Gruppetilbud TettPå Forsmann, individuell oppfølging Krokemoa

• «Jeg kunne ikke bedre ha det»!

• «TettPå er redningen for oss»!

• « Å bo i sin egen leilighet, rote i egne undertøyskuffer, det er…det 
opprettholder hverdagslivet».

• «Nå slipper jeg å sitte alene og gråte, her er vi som en stor familie»!

• Tverrfaglig samspill, utvikling av kompetanse, endring av 
hjemmetjenester 

Erfaringer fra pilotprosjekt TettPå



• Skaper atmosfære av hjemlighet og trygghet ( hva er hjemlig?)

• Tilrettelegging for orientering, trygghet, sikkerhet og 
personliggjøring av omgivelsene

• Samspillet mellom personens evner og omgivelsenes krav – jo 
mindre gap, jo bedre for personen med demenssykdom.

• Gjensidig påvirkning mellom de fysiske omgivelser, dagliglivets 
oppgaver, sosiale grupper og verdiene i pleiekulturen.

• Enkel utforming fremmer mulighetene for å orientere seg

• Lange korridorer kan bidra til rastløshet og apraksi

• Tilgang til uteliv, sansehage, mm kan gi bedre livskvalitet, 
bedre humør og redusert behov for medikamenter

Smått er godt?
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