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Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Stiftet i 1910

• Demensforeninger og helselag

• Interesseorganisasjon for 
personer med demens og 
deres pårørende. 
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Nasjonalforeningen for folkehelsens
tre strategier:

• Demensvennlig samfunn

• Styrket demensomsorg

• Mer forskning for å finne en kur



Interesseorganisasjon

Vi snakker med og 
videreformidler informasjon 
fra de som har skoa på…

https://vimeo.com/306816005


Over 100 000 med demens – og det øker

•100 000 personer lever med 
demens.

•Det utgjør 14,6 prosent av 
befolkningen over 70 år

•Det er estimert en dobling av 
antallet som rammes av 
demens de neste tiårene.

Kilde: Forekomst av demens i Norge (2020)



www.demenskartet.no

www.demenskartet.no

http://www.demenskartet.no/


Flere typer demenssykdommer 





Kognitiv svikt

En samlebetegnelse på svikt i en rekke funksjoner vi bruker hver 
eneste dag. 

• Hukommelse

• Oppmerksomhet

• Konsentrasjon 

• Planlegging

Kognitiv svikt kan være en risikofaktor for demens.



Alzheimers sykdom

• Den vanligste demenssykdommen

• Redusert hukommelse 

• Redusert evne til å oppfatte og holde fokus

• Ord blir borte, særlig substantiv 

• Abstrakte uttrykk kan være vanskelig



Vaskulær demens

•Karskader i hjernen 

•Hjerneslag

•Hjernedrypp 

•Samme symptomer som ved Alzheimer 



Andre demenssykdommer
Demens med Lewy-legemer
• Stive i kroppen
• Hukommelsen varierer
• Store variasjoner fra dag til dag

Frontallappdemens
• Rammer ofte yngre mennesker 
• God hukommelse langt ut i forløpet 
• Personlighetsforandringer 



Konsekvenser av demenssykdom

• Trekker seg tilbake

• Kommunikasjon endres

• Oppmerksomhet og konsentrasjon reduseres

• Tryggheten blir borte

• Mister tilhørigheten

• Funksjonstap

• Manglende mestringsfølelse

• Opplevelsen av å ikke få bestemme over eget liv



Jeg vil de skal snakke med meg 
og ikke være redd om jeg 

fomler med ordene.
- Sigbjørn



Når en i familien får demens

• Hele familien berøres

• Sorg

• Planer som ikke blir noe av

• Rollene endres

• Kan få konsekvenser for 
økonomi



Overordnet mål:

Det overordnede målet er å bidra til 
et mer demensvennlig samfunn. 

Et demensvennlig samfunn er et 
bedre samfunn for alle, et samfunn 
som bidrar til inkludering, likeverd 
og forståelse. Dette krever at vi 
bygger ned både fysiske og sosiale 
barriere i samfunnet.»
s.5



Innsatsområder i demensplanen

• Medbestemmelse og deltagelse

• Forebygging og folkehelse

• Gode sammenhengende tjenester

• Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling



Bent Høie:

• Vi vet at mange lever for lenge med demens før 
de får diagnosen.

• Vi vet at personer med demens får ulik oppfølging avhengig av 
hvor i landet de bor.

• Vi vet at flere med demens opplever at de blir umyndiggjort og 
at andre tar avgjørelser på vegne av dem.

• Vi vet at mange med demens ønsker å oppleve mer mestring og 
å fortsatt kunne være seg selv.



Et demensvennlig samfunn

• Bli møtt med åpenhet, 
respekt og forståelse

• Legge til rette, slik at 
mennesker med demens 
kan få være aktive og ta 
vare på det gode i livet
sitt så lenge som mulig.



Hva er viktig for deg?

Stig Tonsjø og Kari-Ann 
Baarlid i samtale.
Foto: Aldring og helse



Nothing about us, without us



Pårørende
• Nye roller i familien 

Fordi hun har forandret seg så mye, ser jeg at en del «venner» uteblir mer og mer. Dette rammer selvfølgelig meg som 
pårørende veldig. Livet består av jobb og «jobben» som personlig assistent. Jeg lever for hver lille «friminutt» jeg kan få 
utenom dette.

• 63 prosent av de pårørende opplever å ha dårligere helse enn før de inntok en 
pårørenderolle. (Pårørendealliansen) 

• Uformell omsorg utgjør 136 000 årsverk 

• Kommunal omsorgstjeneste utgjør 142 000 årsverk 

• Regjeringen ønsker blant annet å legge til rette for at alle familier skal kunne skape 
trygge rammer rundt sitt liv.



Pårørendestrategien

• Å bli sett og hørt

• Informasjon og veiledning
• slik at de lettere kan 

forstå hvordan de best kan hjelpe

• Økonomisk rådgivning 
og informasjon om rettigheter.

• Trygghet for at den syke og de 
selv får gode, tilrettelagte tilbud

• En koordinator



Nasjonale faglige retningslinjer

• I følge helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-2 skal kommunen 
tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 
Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske 
stimulerende aktiviteter.

Stortinget har fastsatt en plikt for kommunene til å tilby 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 
gjeldende fra 1. januar 2020.

• Dagaktivitetstilbudet som tilbys skal bidra til å ivareta deltakerens 
funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og forebygge/redusere 
isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg vil dagaktivitetstilbudet 
kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.



Behovet for avlastning

• Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, har du rett til 
avlastning.

• Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak. 
Kommunen skal vurdere behovet for bistand, og skal i 
samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal 
tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.



• 1222 Pårørende svarte:
• Tilbudene opphørte; 54,8 % av
• Ingen endring i tilbud; 21,7%
• Veldig begrenset tilbud; 15,5 %
• Litt begrenset tilbud; 7,7 %

• Økt belastning på pårørende

• Endringer i funksjon hos 
78,1 %

«I perioder var jeg helt alene 
med omsorgen for en sterkt 
hjelpetrengende mann.»



Persontilpasset tilbud

Maurtuva Vekstgård 
aktivitetstilbud og 
overnattingstilbud til 
hjemmeboende personer med 
demens

Inderøy kommune



• Tenke nytt og utenfor 
«boksen»

• Gi tilbud som oppleves 
som nyttige og gir 
mestring

• Dagtilbud og avlasting 
som oppleves som bra 
for hele familien



En likeperson er et 
medmenneske med 
tid og forståelse for 

andres nye 
livssituasjon



Nasjonalforeningen for 
folkehelsens demenslinje

Åpningstid 09-15

demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Chat med oss   

www.nasjonalforeningen.no

Her kan du få råd og veiledning, -eller bare en prat

http://www.nasjonalforeningen.no/

