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Høringssvar til regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan 2025 

FOA takker for muligheden for at afgive bemærkninger til denne høring. 

FOA har sammen med parterne i Demensalliancen, de sidste godt to år, arbejdet målret-

tet på at få en national handleplan for demensområdet. FOA hilser oplægget til national-

handleplan velkommen. FOA takker for den store lydhørhed, der har været for vores ind-

spil til den nationale handleplan.  

Oplægget til handleplan har mange gode og væsentlige initiativer, som FOA ser frem til 

at være med til at folde ud og til at omsætte til handlinger. 

Demens er en meget alvorlig sygdom, der rammer hårdt for både den syge og de pårø-

rende. Det er helt afgørende, at der sikres hurtig udredning og behandling. Det er samti-

dig vigtigt at huske på at borgeren med en demenssygdom oftest har mange år foran sig 

efter diagnosen og at der skal sikres bedst mulig omsorg og støtte til den syge og de på-

rørende. 

 

I vores høringssvar vil vi kommentere seks temaer: 

 

Forbruget af antipsykotisk medicin 

Handleplanen foreslår, at forbruget af antipsykotisk medicin blandt demente skal redu-

ceres med 50 procent frem mod 2025. Det finder FOA er et godt og vigtigt mål.  

FOA er enig i de foreslåede initiativer. FOA mener, at det er vigtigt, at rammerne for bor-

geren med demens liv bliver bedre således, at behovet for antipsykotisk medicin reduce-

res. Det kræver tid, nærvær og omsorg at arbejde med borgere med demens og skabe ro 

og tryghed i deres liv. Det er vigtigt at have for øje i handleplanen. 

 

Højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne 

Handleplanen foreslår, at der skal være højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne.  

Det er FOA helt enige i. Det er imidlertid svært at se, hvordan regeringen tænker, dette 

helt konkret skal ske. FOA deltager gerne i drøftelser af, hvorledes der kan skabes højere 

kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne. 
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Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne 

Handleplanen foreslår, at der gennemføres et serviceeftersyn af magtanvendelsesregler-

ne i serviceloven. 

FOA har længe påpeget at magtanvendelse i pleje og behandling af fx demente og psy-

kisk syge, er en vanskelig balancegang mellem omsorg og overgreb. Reglerne på området 

er klart formuleret, men vanskelige at omsætte til praksis, når man som en del af sit ar-

bejde står i et konkret dilemma. Tidspres, normeringer der ikke svarer til opgaverne og 

vanskelige situationer kan være med til at øge vold mod ansatte i plejen, ligesom det og-

så kan opfattes som et overgreb mod de borgere, der har behov for hjælp.  

FOA hilser forslaget velkomment og forventer at blive inddraget i det kommende arbej-

de. 

 

Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter 

Handleplanen foreslår, at omsorgen til varigt inhabile patienter styrkes, således at der 

kan indledes en behandling, selvom de modsætter sig behandling. 

FOA har længe arbejdet for at få skabt bedre behandlingsmuligheder for varigt inhabile 

patienter blandt andet gennem deltagelse i en arbejdsgruppe i Sundheds- og ældremini-

steriet. Mange af FOAs medlemmer indenfor social- og sundhedssektoren oplever situa-

tioner, hvor inhabile patienter modsætter sig behandling som lægen skønner, vil være 

med til at højne deres sundhed og/eller forlænge deres liv. Som loven er i dag, er der 

derfor patienter, der ikke modtager den bedst mulige behandling, fordi de ikke for-

nuftsmæssigt formår at forholde sig til et behandlingstilbud.       

FOA ønsker, at lovgivningen på området bliver ændret således, at det bliver muligt at gi-

ve den bedst mulige pleje og behandling til somatiske patienter, der er varigt inhabile. 

 

Demensvenligt samfund  

Handleplanen foreslår, at der skabes demensvenner, nationalt partnerskab om et de-

mensvenligt samfund, lokale partnerskaber til at understøtte et demensvenligt samfund 

og, at alle 98 kommuner bliver demensvenlige kommuner. I forslagene nævnes Demens-

alliancen som en central aktør. 

FOA er meget tilfredse med forslagene og glæder sig til, sammen med de øvrige partnere 

i Demensalliancen, at indgå i det kommende arbejde. Demensalliancen har en lang ræk-

ke konkrete ideer til, hvordan der skabes et mere demensvenligt samfund. Se Demensal-

liancens fælles brev. FOA vil gøre opmærksom på, at det kræver ressourcer at nå disse 

mål. 

 

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner 

Handleplanen foreslår, at der afsættes midler til kompetenceløft.  

FOA er enige i at et kompetenceløft på området – i både kommuner og regioner – vil væ-

re et væsentligt bidrag til at skabe et bedre liv for borgerne med demens. FOA har, sam-

men med de øvrige partnere i Demensalliancen, fremsendt ”Visioner & nye veje, kompe-

tenceløft på demensområdet 2016-2020” til sundheds- og ældreministeriet. 

FOA finder det helt afgørende, at kompetenceløftet kommer til at gælde alle medarbej-

dere, der arbejder med demente borgere. FOA har alt for ofte været tilskuer til, at det er 

de medarbejdergrupper, der har de længste uddannelser, der også får de længste efter- 



Side 3 af 3 

og videreuddannelser. Et kompetenceløft skal gælder alle medarbejdere og resultere i en 

bedre praksis, til gavn for både medarbejdere og borgere. 

 

FOA håber, at demenshandleplanen vil være medvirkende til, at der mere systematisk 

arbejdes med læring i hverdagen på demensområdet og at der gives økonomiske mulig-

heder for at eksperimentere med dette. FOA går ud fra, at arbejdet med at udvikle kom-

petenceløft selvfølgelig sker med udgangspunkt i styrkelse af tværfaglighed. 

 

FOA lægger vægt på, at der også kommer flere muligheder for formaliseret efter- og vi-

dereuddannelse. De formaliserede kompetencegivende uddannelse på diplom- og aka-

deminiveau er væsentlige for FOAs medlemmer. Her bliver der adgang til teoretisk og 

metodisk tilgang til borgere med demens samt en praksisnærhed. Vi ser desværre ofte, 

at vores medlemmer ikke får mulighed for at deltage i disse tilbud. Der bør derfor afsæt-

tes midler til både uddannelsesaktiviteter som vikarmidler, der kan sikre, at det bliver 

muligt for medarbejderne at deltage i formaliseret kompetenceudvikling. 

 

Det vi savner  

I Handleplanen er der et initiativ, der handler om bedre data på demensområder (initia-

tiv 25).  

Det handler om Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase. Det er et godt initiativ, men FOA savner 

data om normeringer på demensområdet. 

FOA er overrasket over, at der ikke er nogen initiativer i forhold til at sikre bedre viden 

om, hvordan personalenormeringerne på plejecentrene er. FOA foreslår, at der samles 

data om personalenormeringer på området. 

 

Brug de korrekte faggruppebetegnelser  

På side 17 i Handleplanen står: ”Den forebyggende medarbejder, hjemmesygeplejen og 

hjemmehjælperen spiller også en afgørende rolle i forhold til at reagere…..”.   

Vi vil gøre opmærksom på, at der i juni 2016 var 1.135 hjemmehjælpere i kommunerne 

og 39.804 social- og sundhedshjælpere. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

 


