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Demensteamet er et satsningsområde innen demensomsorgen i 

Kristiansund kommune. Teamet ønsker å bidra til økt åpenhet og 

kunnskap om demens og er i ferd med å erverve seg en god og 

tverrfaglig kompetanse inne demensfeltet.  

Både Demenskoordinator og Demensteamet er et lavterskeltilbud i 

kommunen hvor alle kan ta kontakt uten en formell søknad og består 

av følgende personer: 

Liv Inger Korsnes Nilsen – Spesialsykepleier i Aldring og eldreomsorg, 

demenskoordinator i Kristiansund kommune og leder av 

demensteamet.  

Hildegunn Flaten Frøseth – Spesialsykepleier i Aldring og eldreomsorg 

og boleder i Roligheten omsorgsboliger, dette er boliger som er 

tilrettelagt for personer med demens med heldøgnspleie og omsorg.  

Siv Agnete Mjønesaune – Spesialergoterapeut  

Ingeborg Ailin D`Angelo – Lege  

 

Første halvdel av 2014 har demenskoordinator og demensteamet jobbet 

med følgende oppgaver: 

Utredning og diagnostisering 

Utredning og diagnostisering av personer med kognitiv svikt i 

samarbeid med fastlegene i kommunen er en viktig del av 

demensteamets arbeid. Vi samarbeider med hjemmetjenesten når de har 

brukere med behov for vår kompetanse og bistand. Hjemmetjenesten har 

mange brukere og har store utfordringer i forhold til å tilrettelegge og 

utvikle gode tiltak og tjenester til personer med demens. 

Faggruppe i demensomsorg i hjemmetjenesten 

Vi har opprettet en faggruppe i demensomsorg i hjemmetjenesten . I 

denne gruppen samles fagpersoner fra den enkelte rode, pluss Brasen. 

Faggruppen består i dag av sykepleiere og ergoterapeut, her er det også 

plass for andre fagområder. Det er et krav om at disse personene etter 

hvert skal inneha en spisskompetanse på demens og som vi ønsker skal 

ha fokus på å gi gode tjenester til hjemmeboende personer med demens 

og deres pårørende. Målet for dette arbeidet er å kunne organisere 

tjenester og tiltak etter ”arbeidslagsmodellen”. 

 



Pårørendearbeid 

Pårørende omfatter en stor gruppe mennesker i demensomsorgen. At 

kommunen har gode forebyggende tiltak er av stor betydning for den 

enkelte. Samarbeid med pårørende er grunnleggende både for å skape 

kvalitative gode tjenestetilbud til den enkelte og for å avlaste 

pårørende. 

 

I tidsrommet januar til mars i år (6 kvelder, 26 deltakere) har vi 

arrangert Pårørendeskole, som er et kurstilbud til den som har et 

familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom / 

hukommelsesproblem.  

Målet med pårørendeskole er å gi økt kunnskap om demessykdommene, 

øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling, bidra til at 

pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og 

hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet og hvilke tjenester en 

kan søke om, og ikke minst støtte gjennom å møte andre pårørende som 

er i samme situasjon.  

I etterkant av pårørendeskolen har vi videreført samtalegrupper for 

pårørende etter ønske fra deltakerne. Også i år har vi i samarbeid med 

geriatrisk poliklinikk ved sykehuset i Kristiansund drevet 

samtalegrupper både for pasienter og pårørende. Dette samarbeidet 

fortsetter til høsten. 

Dagaktivitetstilbud 

Kristiansund kommune har et godt tilrettelagt dagaktivitetstilbud til 

personer med demens. Dagtilbudet er tilrettelagt for at den enkelte 

bruker skal få en meningsfull dag med sosialt samvær og oppleve 

mestring gjennom å få delta i ulike tilrettelagte aktiviteter i trygge 

omgivelser.  Dette tilbudet er i dag i tilknytning til Rokilde sykehjem. 

For pårørende kan det være godt med noen timer avlastning på dagtid, 

et ”friminutt” i hverdagen. Her er det 12 plasser, 5 dager pr. uke. Det 

jobbes med å utvide dette tilbud til høsten.  

 

 

 

 

 

 



Kompetanse 

Det har vært stort fokus på omsorg til personer med demens de siste 

årene. Demensplan 2015 har vist vei for hvilken utvikling man ønsker 

også når det gjelder kompetansehevende tiltak. Med utgangspunkt i 

Demensplan 2015, jobber vi fortløpende med kompetansehevende tiltak i 

egen kommune.  Ca 70 ansatte i Kristiansund kommune avsluttet i vår 

Demensomsorgens ABC (perm 1 og 2). Det blir startet opp nye studier til 

høsten.  

ABC Miljøbehandling er en oppfølging til Demensomsorgens ABC. 34 

ansatte er i ferd med og gjennomført dette studiet. Avsluttes i september 

2014.  

I tilegg er tre sykepleiere under utdanning som Marte Meo veiledere.  

Det blir startet Marte Meo praktiker utdanning i slutten av august. Her 

har vi 20 påmeldte.(fulltegnet) 

Arbeidsoppgaver fremover 

 Demenskoordinator og Demensteamet ønsker å finne en måte å 

profilere oss på slik at alle kommunenes innbyggere skal vite hvem 

vi er og hvordan de enkelt kan ta kontakt med oss. Utfordringene 

her er flere, men vi søker å finne de rette ”nøklene” for å forbedre 

dette.  

 Bidra til å utvikle gode system og rutiner for personer med demens 

i det kommunale hjelpeapparatet.  

 Utredning og diagnostisering av kognitiv svikt/mistanke om 

demens i samarbeid med fastlegene. Kartlegge hjelpebehov. 

 Bistå personer med mistanke om demens eller demenssykdom og 

deres pårørende i ulike faser av sykdomsforløpet. 

 Fortsette arbeidet med å utvikle gode samarbeidsrutiner med 

hjemmetjenesten. 

 Utvikle nærmere samarbeid med Tildeling og Koordinerende 

enhet 

 Fortsette å utvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten 

 Fortsette arbeidet med kompetansehevende tiltak, veiledning og 

undervisning. 

 Videreføre drift av Pårørendeskole og samtalegrupper 

 Oppstart av Demenscafé i samarbeid med Kristiansund og omegn 

demensforening.  

 

Liv Inger, Hildegunn, Siv og Ailin ønsker alle en fortsatt god sommer! 


