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• Forebygging

• Kunnskap og kompetanse 

• Diagnostisering og oppfølging etter 

diagnose  

• Fleksible og differensierte aktivitets-

og avlastningstilbud  

• Gode og tilpassede tjenester 

gjennom hele sykdomsforløpet 

• Deltakelse og involvering

Hovedutfordringer
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1. Selvbestemmelse, involvering og 

deltakelse

2. Forebygging – det som er bra for 

hjertet er bra for hjernen

3. Diagnose til rett tid og tett 

oppfølging etter diagnose

4. Aktivitet, mestring og avlastning

5. Pasientforløp med systematisk 

oppfølging og tilpassede 

tjenestetilbud

6. Forskning, kunnskap og 

kompetanse

Demensplan 2020 -

Strategier og tiltak
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4) Aktivitet, mestring og avlastning

• Dagaktivitetstilbud

• Utvikle fleksible avlastningsordninger

• Pårørendeskoler o.l.

• Samarbeid med frivillige
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Nasjonal faglig retningslinje om demens
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Innholdet i tilbudet

• Bør inneholde både psykososiale og fysiske tiltak/aktiviteter
• Kognitiv stimulering har gunstig effekt på kognitiv fungering og livskvalitet 

(kunnskapssenteret)

• Fysisk aktivitet gir en rekke helsegevinster og positive fysiologiske effekter sammenlignet 

med det å sitte/ligge stille (aktivitetshåndboken)

• Kan også inneholde andre ting som kognitiv trening, erindringsterapi, 

valideringsterapi, musikkterapi og sansestimulering
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http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-psykologiske-tiltak-for-personer-med-demens
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling


Effekt av dagaktivitetstilbud

• bedre livskvalitet og funksjonsevne

• avlastning for pårørende

• mulig utsettelse av innleggelse i sykehjem
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Organisering av dagaktivitetstilbud

• Tilrettelagt for personer med demens

• Transport

• Tidspunkt på døgnet
• Dag, kveld og helg – hva med natt?

• Ulike måter å organisere tilbudet på
• Individuelle tilbud, gruppetilbud, lavterskel, dagsenter

• Inn på tunet
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Dagtilbud som trinn i omsorgstrappen
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Tilskudd til dagaktivitetstilbud

• Kommunenes plikt til å tilby tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med 

demens er foreslått fra 1.1.2020

• Frem til da videreføres tilskuddsordningen

• 450 nye plasser i 2019

• 20 plasser forbeholdt inn på tunet

• Satsen for videreføring er som tidligere

• Økt sats med 50% for nye plasser som etableres i 2019
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Tilskudd til dagaktivitetstilbud

• Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

• Søknad på eget skjema via Altinn

• Forenklet søknad og rapportering 

• Ingen søknadsfrist

• Automatisk videreføring etter rapportering

• Mer info her: www.helsedirektoratet.no/tilskudd

• Spørsmål rettes til dagtilbud@helsedir.no
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http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd
mailto:dagtilbud@helsedir.no


Søknad og rapporteringsskjema
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Andel kommuner med tilbud gjennom 

tilskuddsordningen pr. 2018
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• Høring ute. Svarfrist 14.1.2019
• https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyrin

gsnotat-om-lovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-
a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-
personar-med-
demens/id2615655/?expand=horingsnotater

• Lovfesting fra 1.1.2020. Siste år med tilskudd 
neste år. Fra 2020 inn i rammetilskuddet.

• Plikt for kommunene å tilby dagaktivitetstilbud til 
personer med demens
• Frihet til innretning og organisering

• Ikke individuell rett
• Ikke påvist diagnose, ikke langtidsopphold i 

sykehjem

Lovfesting fra 2020

14

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-om-lovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-personar-med-demens/id2615655/?expand=horingsnotater

