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HØRING - DEMENSPLAN 2020 
 
Harstad kommunestyret har i sak 2015/64 vurdert utkast til nasjonal Demensplan 2020 
som er til høring med frist 1. september 2015. Harstad kommunestyre oppfatter forslaget 
som en plan med gode strategier og tiltak.  

 
Kommunestyret ønsker å tillegge følgende elementer til planen: 
 Finansiering av dagaktivitetstilbud 

o Statens andel må økes og den kommunale egenandelen finansieres gjennom 

øremerkede tilskudd 

 Fallforebygging 

o Det bør utarbeides et nasjonalt program for fallforebygging 

o Slikt program kan utarbeides av Norsafety som har erfaring gjennom regionalt 

arbeid innenfor eldresikkerhet 

o Norsafety har i samarbeid med Helse Nord et skaderegister som kan være 

grunnlag for forskning  

o Harstad kommune har et forskningsprosjekt i samarbeid med 

forskningsinstitusjon på resultat av støtabsorberende gulv som 

fallforebyggende tiltak 

 Mat/måltider 

o Det et fortsatt et behov for satsning og fokus på ernæringsproblematikken 

overfor demenspasienter 

 Dagaktivitetstilbud 

o Plikten til kommunene for å tilby et dagaktivitetstilbud for personer med 

demens bør gjelde fra 2017 

  Aktivitet for personer med demens 

o Alle sykehjem skal ha minimum to motivasjonsverktøy som stimulerer til 

aktivitet for personer med demens gjennom bruk av sykkel og bilder/film fra 

kjente omgivelser 

o Det bør opprettes egen finansieringsordning for investeringen av 

motivasjonsverktøy 

 Pasientrettigheter 

o Krav om pasienters rett til aktivitet og å kunne være ute, bør konkretiseres og 

rettighetsfestes 
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 Avlastningstilbud 

o Kommunene bør ha et tilbud om avlastning i eget hjem som kan bestilles på 

kort varsel 

o Slikt tilbud vil styrke muligheten for at brukeren kan bo lengst mulig i eget 

hjem 

 Erindringsarbeid/-tilbud 

o Kommunale institusjoner bør tilby pasienter med demens erindringstilbud i form 

av reminisensrom 

 Botilbud 

o Det bør utarbeides plan og forslag til omsorgsbolig/trygghetsbolig spesielt 

tilpasset personer med demens som av ulike årsaker ikke kan bo i eget hjem og 

for personer med demens som mangler nære pårørende 

 
 
 

Med hilsen 
 
 
Roger Rasmussen 
Rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 


