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VEDTAK: 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet: 
1. Trondheim kommune støtter departementets fem strategier for å utvikle gode, fleksible 

og tilpassede tjenester til personer med demens: 
- Forebygging - det som er bra for hjertet er bra for hjernen 
- Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose 
- Aktivitet, mestring og avlastning 
- Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassende tjenestetilbud 
- Involvering og deltagelse  

2. Trondheim kommune støtter det utvidede perspektivet fra helse- omsorgstjenester til 
personer med demens til et samfunn som er inkluderende og funksjonelt for alle. 

3. Trondheim kommune støtter at midler til finansiering av ulike aktivitetstilbud og nye 
boenheter videreføres. 

4. Trondheim kommune er enig i at alternative modeller for tjenesteyting bør utvikles og 
anbefaler at det settes av midler som tilskudd til modellutvikling på flere av de foreslåtte 
tiltakene.  

5. Trondheim kommune vil fortsette arbeidet med videreutvikling av ulike 
kompetansetiltak. Utvikling av organisasjonens og ansattes relasjonskompetanse er 
avgjørende, men utfordrende innenfor dagens rammer. Trondheim kommune anbefaler 
at det settes av midler sentralt som tilskudd til styrking av organisasjonenes 
relasjonskompetanse. 

6. Trondheim kommune er enig i at det settes av øremerkede midler til omsorgsforskning 
og til oppbygging av infrastruktur for omsorgsforskning i program for tjenesteforskning 
Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester.     

7. Trondheim Kommune mener en av de viktigste oppgavene i en god demensomsorg er å 
sørge for at så mange som mulig kan bo hjemme lengst mulig, slik de fleste ønsker. En 
viktig forutsetning for dette er at det finnes gode aktivitets- og avlastningstilbud for å 
hjelpe de pårørende. Særlig for yngre demente er gode avlastningstilbud på helg en 
nødvendig premiss. Trondheim trenger flere tilbud med avlastning for demente og deres 
pårørende, men det forutsetter friske midler fra staten. Trondheim kommune mener 
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også tilskuddsendringen bør endres, slik at statens andel av de totale utgiftene økes 
minimum til 50%, slik ordningen er for etablering av sykehjemsplasser.  

 
 
 
Behandling: 
Heidi Eidem (Ap) tilleggsforslag: 
Trondheim Kommune mener en av de viktigste oppgavene i en god demensomsorg er å 
sørge for at så mange som mulig kan bo hjemme lengst mulig, slik de fleste ønsker. En viktig 
forutsetning for dette er at det finnes gode aktivitets- og avlastningstilbud for å hjelpe de 
pårørende. Særlig for yngre demente er gode avlastningstilbud på helg en nødvendig 
premiss. Trondheim trenger flere tilbud med avlastning for demente og deres pårørende, 
men det forutsetter friske midler fra staten. Trondheim kommune mener også 
tilskuddsendringen bør endres, slik at statens andel av de totale utgiftene økes minimum til 
50%, slik ordningen er for etablering av sykehjemsplasser.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Eidems forslag ble enstemmig vedtatt. 
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