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Høringssvar til lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med demens  

Helsedirektoratet viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 12. oktober 2018, 
vedrørende høringen om lovfesting av dagaktivitetstilbud for personer med demens. 
 
Da høringsnotatet av ukjente grunner aldri ble mottatt i Helsedirektoratets postmottak – og arbeidet 
med høringen derfor kom sent i gang - kommenterer vi bare enkelte deler av høringsnotatet.  
 
 
Om høringsutkastet generelt 
Som det framgår av høringsnotatet, er dagaktivitetstilbud et helt sentralt tiltak i tiltakskjeden for 
personer med demens. En lovfesting av kommunenes plikt til å tilby dagaktivitetstilbud kan bidra til at 
flere personer med demens får dette viktige tilbudet. Mange personer med demens får ikke en formell 
diagnose - eller får diagnose sent i demensforløpet, noe som kan være én av årsakene til at mange 
personer med demens får dagaktivitetstilbud vel sent. At lovforslaget bare omfatter personer som har 
fått demensdiagnose, kan derfor virke begrensende på tilbudet til flere personer som reelt sett har 
demenssykdom. Det er derfor viktig at det framheves – som i høringsnotatet - at det ikke er noe i veien 
for å gi tilbudet til personer som ennå ikke har fått en formell demensdiagnose. 
 
For at dagaktivitetstilbud for personer med demens skal ha den ønskede betydningen for blant annet 
livskvaliteten og funksjonsnivået til personer med demens, er det viktig at tilbudet er spesielt tilrettelagt 
for målgruppen, er av høy kvalitet, og at det inneholder de elementene som forskningen viser er 
sentrale. I kunnskapsgrunnlaget for Nasjonal faglig retningslinje om demens framkom det at fysisk 
aktivitet og psykososial intervensjon i grupper særlig har betydning for personer med demens sin 
livskvalitet og funksjonsnivå. Helse- og omsorgsdepartementet bør derfor vurdere om det bør gis 
nærmere føringer for innholdet i dagaktivitetstilbudene.  
 
 
Om egenandel for dagaktivitetstilbud 
Av høringsnotatet s. 18 fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har til hensikt å endre 
rettstilstanden når det gjelder kommunenes rett til å ta betaling for dagaktivitetstilbud. 
Det vil si at for dagaktivitetstilbud som gis i form av dagopphold på institusjon, er meningen at 
egenbetalingen fortsatt skal reguleres av forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester (heretter egenandelforskriften) kapittel 1, dvs. at kommunen kan kreve en egenandel 
på inntil kr 85 pr. dag, forutsatt at oppholdet ikke primært har avlastningsformål. 
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Hvis dagaktivitetstilbudet gis utenfor institusjon, skal reglene for egenbetaling følge prinsippene som i 
dag gjelder for andre tjenester og tilbud som gis utenfor institusjon, og som er regulert i forskriftens 
kapittel 2 og alminnelige prinsipper for kommunale betalingstjenester. Det skulle bety at dersom 
tjenester som det kan kreves egenbetaling for (dvs. praktisk bistand og opplæring som ikke er til 
personlig stell og pleie, herunder nødvendig tilsyn) ytes innenfor eller i form av et dagaktivitetstilbud, 
kan det kreves egenandel for denne delen av tilbudet. Pr. i dag er det også slik at dersom det ytes "ikke 
lovpålagte tjenester", også kalt servicetjenester, kan kommunen etter de alminnelige prinsippene som 
gjelder på området ta betalt inntil selvkost. 
Med utgangspunkt i målsettingen om at dagens rettstilstand når det gjelder kommunens rett til å ta 
betalt for dagaktivitetstilbud ikke skal endres, foreslår departementet å innta et nytt andre ledd i 
forskriftens § 8, som skal lyde:  
 
"Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for dagaktivitetstilbud 
til hjemmeboende personer med demens etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 7. 
Kommunen kan ikke kreve egenandel dersom dagaktivitetstilbud gis som avlastningstiltak for pårørende, 
jf. loven § 3-6 nr. 2." 
 
Helsedirektoratet har merknader til dette forslaget. 
 
Det viktigste å få frem er at vi mener departementets målsetting om at rettstilstanden ikke skal endres, 
ikke blir nådd med dette forslaget. Årsaken til dette er først og fremst at forslaget synes å endre selve 
det rettslige grunnlaget for beregning og fastsettelse av egenbetaling for dagaktivitetstilbud. Som 
beskrevet ovenfor og i høringsnotatet, er det rettslige grunnlaget i dag forskriftens § 8 første ledd jf. 
andre og tredje ledd, i den grad det i dagaktivitetstilbudet ytes tjenester som der nevnt. For disse 
tjenestene skal egenandelen beregnes etter reglene i forskriftens § 9 (en slags begrenset "selvkost"). For 
tjenester som ikke er nevnt i dagens § 8, kan det enten ikke tas egenbetaling, eller det kan kreves 
egenbetaling ut fra prinsippene for prisfastsetting av øvrige betalingstjenester i kommunen (dvs. 
ordinær selvkost). 
 
Med den foreslåtte endringen blir dette rettslige grunnlaget endret, ved at hjemmelen for å kreve 
egenandel nå – slik vi forstår det – i sin helhet vil være forskriftens § 8 tredje ledd, uten at det fremgår 
etter hvilke prinsipper egenandelen nå skal fastsettes, dvs. om beregningen skal følge prinsippene i 
forskriftens § 9 (som det ikke er vist til), om den skal følge alminnelige selvkostprinsipper, eller bygges 
på noe helt annet.  
 
Da Helsedirektoratet lenge har vært kjent med at mange kommuner krever relativt mye i egenbetaling 
for dagaktivitetstilbud, har Helsedirektoratet gjennomført kartlegging av dette – som del av Nasjonal 
kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - senest i oktober 
2018. Denne kartleggingen er nå til analyse hos Aldring og helse, men en foreløpig opptelling viser at ca. 
170 kommuner har opplyst at de krever mer enn kr. 100 pr. dag i egenbetaling. Av disse krever 40 
kommuner mellom 200 og 300 kroner per dag. Man skal ha høy betalingsvilje og -evne for å ville/kunne 
betale slike summer. Det bemerkes her at formuleringen "selv fastsette regler for betaling av egenandel 
og betalingssatser" uten at det vises til noe mer om hvordan dette skal beregnes og fastsettes, gir lite 
veiledning. Den vil legitimere de store forskjellene som finnes i dag, og vi frykter at den i verste fall også 
vil kunne føre til enda større forskjeller. Etter direktoratets syn bør reglene for egenbetaling for 
dagaktivitetstilbud til personer med demens bidra til at betalingen blir mest mulig forutsigbar, lik og 
overkommelig – uavhengig av hvor tilbudet gis. 
 
Ved at det i den foreslåtte bestemmelsen ikke vises til forskriftens øvrige regler om hva det mer konkret 
kan tas betalt for, men kun presiserer at det ikke kan tas betalt dersom dagaktivitetstilbudet gis som 
avlastning for pårørende, oppstår det videre usikkerhet mht. forholdet til gjeldende § 8 andre og tredje 
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ledd (som hvis forslaget vedtas vil bli nytt tredje ledd og fjerde ledd), og til de øvrige reglene om hva det 
kan tas betalt for. For eksempel mener vi at det blir uklart om det kan tas egenbetalt for personlig stell, 
pleie, tilsyn og helsehjelp i tilbudet. Basert på ordlyden vil det kunne hevdes at det innenfor 
dagaktivitetstilbud kan tas betalt for slike tjenester – i motsetning til hvordan det er i dag – og i 
motsetning til hvordan det til være om tjenestene ytes i pasientens eller brukerens eget hjem. 
Direktoratet antar at dette ikke er departementets intensjon, og vi mener derfor at dette må komme 
klart frem. 
 
Videre oppstår det problemer med forholdet til forskriftens § 1, og som vi mener gjør at forslaget vil føre 
til at det ikke lenger kan kreves egenandel for dagaktivitetstilbud som tilbys i institusjon. Det vises til at 
det følger forskriftens § 1 første ledd, som hjemler egenbetaling for alle former for opphold på 
institusjon inklusive dagopphold, at kommunen kan kreve «egenandel for opphold i institusjon som 
nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.» Siden dagaktivitetstilbud etter 
forslaget skal tas inn i en ny § 3-2 første ledd nr. 7, vil ikke slike tilbud lenger være omfattet. Dette vil 
være en antatt ikke tilsiktet rettsendring. 
 
Da den formelle oversendelsen av høringen fra departementet - som nevnt - ikke kom fram til 
Helsedirektoratet og det derfor tok tid før vi ble oppmerksomme på den, har vi dessverre ikke hatt 
mulighet til å utforme et alternativt forslag. Vi bistår imidlertid gjerne med utforming av et nytt forslag 
til forskriftstekst, hvis departementet skulle ønske det. 
 
 
Oppsummering 
Dagaktivitetstilbud er et svært viktig tiltak i tiltakskjeden for personer med demens, spesielt har tiltak 
som fysisk aktivitet og psykososial intervensjon i grupper vist å ha effekt. Det bør vurderes om det bør 
gis nærmere føringer for innholdet i tilbudene, slik at tilbudene gir ønskede resultater. 
 
Vi mener at departementets målsetting om at rettstilstanden når det gjelder egenbetaling ikke skal 
endres, ikke blir nådd med dette forslaget.  
Det kan for øvrig være hensiktsmessig å benytte anledningen med lovfesting til å lage regler for 
egenbetaling som innebærer at betalingen blir forutsigbar, lik og overkommelig – uavhengig av hvor 
tilbudet gis. 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
Fungerende avdelingsdirektørSeniorrådgiver 

Berit Kvalvaag Grønnestad 
Prosjektleder 
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