
Leve hele livet og

Demensplanen

Kristin Ekbråthen, 

sykepleier og seniorrådgiver i Helseavdelingen



2© Statsforvalteren Oslo og Viken

Lovverket

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2:                                                                          
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

pkt 7: Dagaktivitetstilbud til personer med demens

§ 3-6: kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen tilby 
nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av: 

- Avlastningstiltak
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Lovverket forts.

Pasient- og brukerrettighetsloven :

§ 2-1a Rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjenesten

Andre ledd: 

«Pasient eller bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen»

§ 3-1 Pasientens eller brukerens rett til medvirkning

Andre ledd : 

«Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal legges stor 
vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og 
omsorgstjenesteloven.»
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Leve hele livet

Er en reform for:                                                                                                            
aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap

De 5 innsatsområdene:

1. Et aldersvennlig samfunn

2. Aktivitet og fellesskap

3. Mat og måltider

4. Helsehjelp og 

5. Sammenheng i tjenester
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Leve hele livet forts. 

Aktivitet og felleskap:

Målet er: 

• Ta vare på de eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk

• At fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser 

Utfordringer:

• inaktivitet blant eldre

• aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov.

Inn på tunet:

• Er nevnt som et eksempel på aktivitet som skaper gode øyeblikk
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Demensplan 2025

Det overordnede målet er å bidra til et mer                                                                           
demensvennlig samfunn og bidra til                                                                                           
å øke kunnskapen om demens i hele samfunnet
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Demensplan

Demensplanen har følgende mål:

1. Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid og sikres gode 
tilpassede tjenester

2. Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og deltakelse 
i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med 
fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker 
og behov. 

3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av demens
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Demensplan 2025

Demensplanen har fire hovedinnsatsområder med tilhørende tiltak:

1. Medbestemmelse og deltakelse

2. Forebygging og folkehelse

3. Gode sammenhengende tjenester

4. Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling
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Demensplanen - sentrale tiltak

Innsatsområde 1 - medbestemmelse og deltakelse:

• bidra til at personer med demens som har behov for flere og koordinerte tjenester, 
får tilbud om individuellplan 

• Stimulere til utvikling av varierte og tilpassede aktivitetstilbud

• Legge frem en samlet pårørendestrategi og handlingsplan

Innsatsområde 4 – Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

• Gjennomføre nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens
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Demensplanen forts.

Inn på tunet

«………er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har i en årrekke arbeidet
med utvikling, implementering og forankring av Inn på tunet tjenesten i kommunal                                               
demensomsorg og har utgitt en nasjonal håndbok om Inn på tunet og
dagaktivitetstilbud. Gårdene gir unike muligheter for meningsfulle oppgaver
og aktiviteter i stimulerende omgivelser, uten institusjonspreg. Stell av dyr, stell
av kjøkkenhage og frukthager, vedhogst, matlaging og felles måltider er noen
av gjøremålene på en gård. Det er stort potensial for flere slike tilbud dersom
kommunene og landbruket samarbeider om mulighetene.»


