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Høringssvar - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud 
til hjemmeboende 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring: 
Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personer med 
demens- Oppfølging av «leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre» 
Høringsfrist 14 januar 2019. 
Forslaget omfatter en endring av Helse- og omsorgstjenesteloven ved at det legges inn en endring i 
form av et nytt nr 7 i §3-2 – første ledd. 
 
Kommunen støtter i stor grad forslaget - 
En lovplikt innebærer at kommunene har plikt til å tilby en viss tjeneste til en pasientgruppe. Dette 
strider mot tidligere gjeldene regel at kommunen definerer hva som er det beste tilbudet for den 
enkelte, men pasienter med demenssykdom er en svært uensartet gruppe og kommunene står 
fortsatt fritt til å utforme tjenestetilbudet. Tilbudet til personer med demens og deres pårørende skal 
utvikles som en integrert del av helse- og omsorgstjenesten. Det er det vanlige kommunale 
tjenestetilbudet som skal legge til rette  for mennesker med demens, både faglig, organisatorisk og 
bygningsmessig. Med en lovfestet plikt vil det fortsatt være kommunen som definerer tilbudet, ut 
ifra brukerens funksjonsnivå, livssituasjon og individuelle brukers behov og interesser.  Det er viktig 
at dette ikke oppfattes som en økonomisk belastning for kommunene, da kan tjenesten fort bli 
redusert til et minimum. 
 
Bakgrunnen for forlaget er: 
Levealderen i Norge øker, samtidig som det vil bli flere eldre og andelen med demens sykdom vil øke. 
Kanskje en dobling av dagens antall i 2040. Dagtilbud kan gi mening, økt mestring og gode 
opplevelser for den enkelte pasient og vil kunne gi avlastning for pårørende. Personer med demens 
sykdom vil trenge ulike tjenester fra kommunen og i det store og hele er ikke de kommunale 
tjenestene gode nok. Kommunen har i henhold til gjeldende lovverk et ansvar for pårørende og skal 
tilby  tilstrekkelig pårørende støtte, dette skal være nedfelt i skriftlige prosedyrer. 
Det anslås at det er ca. 70 000 personer med demenssykdom i Norge i dag, tallet er sannsynligvis 
mye høyere. Sykdommen er progredierende og påvirker livssituasjonen til pasient og ikke minst 
pårørende. Med et økende antall pasienter med demens vil dette sette stort preg på kommunale 
tjenester og hvordan disse utformes. 
Kommunen må selv finne de beste løsningene  - ut ifra muligheter i nærområdet og ressurser i 
kommunen. Det må også være en kartlegging hva pårørende trenger for at tilbudet skal fungere som 
avlastning. 
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Med hilsen 
 
 

Barbro Kvaal 
kommuneoverlege 
Forvaltningskontor, kommunelege  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
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 Mottakere: 
 Helse- og omsorgsdepartementet 
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