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Høringssvar: Høring - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 
demens

Gode aktivitetstilbud er et vesentlig tiltak for å sikre en god hverdag både for personer med demens og 
for deres pårørende.
I våre innspill til  demensplan 2020, fremhevet vi viktigheten av å rettighetsfeste gode dag- og 
avlastningstilbud til personer med demens. 
Vi mente den gang at dette best kunne gjøres ved å gi personer med demens en rett til et tilpasset 
dagtilbud. Regjerningens forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven fastsetter en plikt for 
kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. 
januar 2020. 

NSF mener fortsatt at en individuell rettighet til dagaktivitetstilbud til personer med demenssykdom vil gi 
et sterkere incentiv til kommunene til å bygge gode dagtilbud med tilstrekkelig kapasitet. 
En plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud er også egnet til å styrke rettighetene til personer 
med demens, men ikke i like stor grad som en individuell rettighet ville ha gjort. Kommunens plikt er 
oppfylt når det etableres et tilbud, selv når det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å gi et tilbud til alle som 
ønsker det når de ønsker det. 
Man risikerer dermed at personer med demens kan måtte stå på venteliste for å få det lovpålagte 
aktivitetstilbudet.  Denne problemstillingen kan i noen grad unngås dersom det forskriftsfestes at et tilbud 
skal gis innen rimelig tid (for eksempel maks 12 uker) etter at det er innvilget.
 
NSF mener at aktivitetstilbud til personer med demens alltid må være tilpasset sykdomsutviklingen og 
den enkeltes ønsker og muligheter til å gjennomføre aktiviteten. Det er derfor avgjørende at personer 
med demens sikres god oppfølging med et tilbud som er individuelt tilpasset. Kompetansen til ansatte 
må speile både brukerens og pårørendes behov. NSF mener at sykepleierkompetanse i dagtilbudet vil 
være vesentlig for å sørge for forsvarlig, omsorgsfull og individuell oppfølging.

Tilpassede dagtilbud må oppleves som meningsfullt både av personen med demenssykdom og av de 
pårørende. Det påpekes i høringsnotatet at dagtilbudet skal utvikles som en integrert del av helse- og 
omsorgstilbudet i kommunene. 

Demenssykdommer er alvorlige og progredierende. Det er viktig at endringer i sykdomsbildet og 
endringer av behov fanges opp, slik at tilbudet hele tiden er tilpasset behovene til brukerne. Det er viktig 
med et fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak for personer med demens. Et dagtilbud vil være 
en viktig arena for både å drive helsefremmende arbeid og kunne fange opp endringer i sykdomsbildet.
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Et dagtilbud for personer med demens må derfor være bemannet med tilstrekkelig kompetanse. NSF 
mener det må være en ansvarlig sykepleier, gjerne med videreutdanning i demensomsorg, knyttet til alle 
dagtilbud for personer med demenssykdom, for å sørge for god, forsvarlig og individuell oppfølging.
 
NSF er glade for forslaget om å fastsette en forpliktende plan og et mål om at alle hjemmeboende personer 
med demens skal ha tilbud om et dagaktivitetstilbud.  Videre synes vi det er bra at det skal iverksettes bruk 
av økonomiske insentiver på linje med de som finnes for heldøgns omsorgsplasser for å sikre et tilbud om 
dagaktivitetsplass. NSF vil understreke at det ikke er nok med investeringsmidler. Dette er tjenester som 
krever helsefaglig kompetanse. NSF mener det er behov for å utvikle en pasientfokusert bemanningsnorm, 
som sikrer tilstrekkelig kompetanse og kvalitet til brukerne med omfattende behov. Omsorgssektoren i 
kommunene er under sterkt press, særlig når det er innført bemanningsnormer i andre kommunale 
velferdsektorer, som tar mesteparten av veksten i kommunenes «frie» inntekter. Det er med andre ord behov 
for mer enn lovkrav for å sikre tilstrekkelig kvalitet og utvikling i tjenester, som i økende grad skal møte nye 
oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten og i tillegg utvikles i tråd med demografiske endringer.

I høringsnotatet gis det eksempler på ulike måter å organisere dagtilbud på – mulighetene er mange, og vi 
har allerede en rekke gode og ulike tilbud rundt i landet som fungerer veldig godt for brukerne. NSF er 
positive til et mangfold av løsninger og tilbud, dagtilbud til personer med demens kan være en fin arena for 
frivillighet. Det er likevel viktig at det er kommunen som administrer tilbudet og at det er tilknyttet personell  
med  helsefaglig kompetanse  - helst sykepleier med spesialkompetanse – slik at brukerne av dagtilbud får 
et tilbud med tilstrekkelig, forsvarlig og verdig oppfølging i henhold til lovgivningen.

Når det gjelder betaling av egenandel for dagtilbud, er vi enige i betraktningene som er gjort i høringsnotatet 
om forskjellen på praktisk bistand og nødvendig helsehjelp. Vi mener at et dagtilbud til personer med 
demenssykdom etter den nye lovhjemmelen alltid bør vedtas som nødvendig helsehjelp, da lovfestingen 
forutsetter en demensdiagnose, og fordi dagtilbudet skal være en integrert del av de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene.

Til slutt vil vi legge til at NSF mener at en kommunal plikt til å tilby dagtilbud, er en velkommen styrking av 
pasientrettighetene til alle personer med demens. Vi mener også at den store friheten kommunene har til å 
selv forme sine dagtilbud, tilsier en beskjeden inngripen i den kommunale styringsretten – og at styrkede 
pasientrettigheter må trumfe kommunenes selvråderett i dette tilfellet. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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