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Høringssvar fra Aldring og helse til Temaplan Leve hele livet Asker
kommune, ref 21/05128
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar
til Temaplan Leve hele livet i Asker kommune, ref. 21/05128.
Vi finner temaplanen svært interessant og vil berømme Asker kommune for at planen er så
tverrsektorielt. For den delen av planen som omhandler personer med demens, vil vi gjøre
oppmerksom på at det om ikke lenge lanseres en digital Veiviser demens
(https://veiviserdemens.aldringoghelse.no). Dette er et ledd i implementeringen av Nasjonal
faglig retningslinje for demens og er beskrevet i Demensplan 2025. Veiviseren er blant annet
ment som et verktøy for planleggere av tjenesten i kommunene.
Kunnskapsgrunnlaget til planen har et kort avsnitt om kompetanse. Aldring og helse vil gjøre
oppmerksom på at det finnes flere nasjonale tiltak for å øke kompetansen i ulike deler av
eldreomsorgen. Mye av dette er beskrevet her
https://www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/ . Vi vil spesielt trekke fram satsingene
Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, muligheten til å ta fagbrev som helsefagarbeider
på egen arbeidsplass, «Dette må jeg kunne» og fagskolen Aldring og helse. De gir alle
verdifull og nødvendig kompetanse for ansatte som allerede arbeider i tjenestene, både
faglærte og ufaglærte. Vi tror det er av stor betydning å øke kompetansen til dem som allerede
arbeider i tjenestene, slik at de blir dyktige og stabile arbeidstakere innenfor demens- og
eldreomsorgen. God helsetjenester fordrer kompetanse, og vi mener at så mange som mulig
av dem som arbeider i tjenestene bør delta i ABC-grupper. Etter vår oppfatning vil disse
«lavterskel»-tilbudene bli ennå viktigere i fremtiden, når det blir flere eldre, flere eldre med
behov for tjenester og færre i yrkesaktiv alder til å jobbe i tjenestene.
Vi vil berømme Asker kommune for å fokusere på muligheten til fulle stillinger og
muligheten til å skaffe bolig for dem som arbeider i tjenestene. Det er sentrale faktorer for å
sikre ansatte i tjenestene framover.
Vedlagt også en beregning av behovet for langtidsplasser på sykehjem i Asker nå og fram til
2050. Beregningene baserer seg på tallene for Asker kommune i demenskartet (Demenskartet
– Aldring og helse) og i KPR (https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-
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omsorgstjenester-i-KPR). Vi understreker at det behefter usikkerhet med beregning av behov
for institusjonsplasser, særlig med tanke på at det forutsetter at tjenestene organiseres på
samme måte i 2050 som i dag (både i og utenfor sykehjem). Tallene tyder allikevel på at
Asker kommune bør ha fokus på antall langtidsplasser på sykehjem i årene som kommer.
Vi savner en referanse til Demensplan 2025 under temaplaner.
Under kapittelet om Universell utforming mener vi det også bør nevnes behovet for
kompensatoriske løsninger til satsningen på digitale løsninger, for eldre (og andre) mennesker
med nedsatt digital kompetanse.
Vi vil berømme Asker kommune for at de trekker fram varierte boformer og mulighetene som
ligger i bokollektiver på tvers av generasjoner.
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