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Sakstittel:  LEBESBY KOMMUNE SOM DEMENSVENNLIG SAMFUNN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal inngå avtale med nasjonalforeningen for 

folkehelse for å bli et demensvennlig samfunn. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn 

 

Faktaopplysning: 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har iverksatt en kampanje hvor alle landets kommuner 

inviteres til å være med på å bidra til et mer demensvennlig samfunn. 

 

I den forbindelse var en representant Nasjonalforeningen for folkehelsen og informerte i 

Kommunestyret i februar møte 2017.  

 

Kampanjen har følgende målsetting: Mennesker med demens skal kunne delta i 

samfunnet og ha et aktivt liv så lenge som mulig. 

 

I Kommunestyrevedtak (sak 79/17) fra desember møte 2017, ber Kommunestyret om at 

kommunen tar initiativ til arbeidet med demensvennlige samfunn i kommunen vår.  

 

Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn 

er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i 

befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige 

hverdagsaktiviteter, som for eksempel: 

 

 Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. 

 

Delta på foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel 

bibliotek, kino og konserter m.m. 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, 

som for eksempel bibliotekaren, butikkmedarbeideren, kioskmedarbeideren, servitøren, 

bussjåføren og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best 

mulig kan møte mennesker med demens. 

Dersom Lebesby kommune ønsker å være med og bidra til et mer demensvennlig samfunn 

må det først på plass en samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og 

kommunen. Avtalen må signeres av kommunens ordfører og Nasjonalforeningens 

generalsekretær Lisbeth Rugtvedt. 

 



Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en enkel veileder for kommuner som 

ønsker å bli demensvennlige: 

 

Trinn i lokale planer for et mer demensvennlig samfunn etter at avtalen er signert og vedtatt i 

kommunestyret: 

 

1. Kommunen setter sammen en arbeidsgruppe som skal se på hvilke lokale tiltak det er 

behov for. Hvilke grupper kan ha nytte av en opplæring om demens? Det kan være de 

som jobber på lokale kafeer, drosje-sjåfører, lokale butikker, kommunens servicetorg, 

kirkemedarbeidere, idrettshallen o.l Vi ønsker at pårørende eller personer med 

demens, gjerne fra våre lokallag, inkluderes i arbeidsgruppa. De vet best hvor «skoen 

trykker», og hvor det er størst behov for en innsats. 

 

2. Arbeidsgruppen kan bestå av noen faste representanter, og noen man inviterer inn til 

forskjellige ganger. For eksempel kan det være lurt å invitere inn noen fra 

handelsstanden, transportnæringen eller andre som yter service i lokalmiljøet – uten at 

de må være nødt til å være fast medlem av arbeidsgruppen. På denne måten blir de en 

del av prosjektet og det blir lettere å få til et samarbeid om undervisning for deres 

arbeidstakere. Grunnen til at vi ønsker at det skal være en arbeidsgruppe er at vi vil 

sikre at det blir framdrift i prosjektet – at det er noen som har ansvar for oppfølging. 

 

3.  Nasjonalforeningen for folkehelsen har ferdig utarbeidet undervisningsmateriell. Det 

består av en power point- presentasjon, filmer og brosjyrer. Undervisningen tar for 

seg hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar på kurs får 

en liten brosjyre (folder) med rådene som de kan ta med seg. Nasjonalforeningen 

lager også logo til alle kommuner som deltar i Demensvennlig samfunn-kampanjen. 

De som deltar på kurs får logoen (sammen med kommunens logo) som et 

klistremerke som de kan ha i butikkvinduene, eller ved kassa, om de ønsker det. Dette 

signaliserer at de er med og bidrar. 

 

4. Kommunen og øvrige aktører finner egnet lokale til å ha undervisning. På mange 

steder kan det godt være pauserommet til en bedrift. Arbeidsgruppen finner også de 

som kan holde kursene. I noen kommuner har det vært demensteamet, mens andre 

steder har det vært en annen med helsefaglig bakgrunn eller pårørende. Den som skal 

gi undervisningen bør kunne en del om demens. 

  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune bør inngå en avtale for å bli et demensvennlig samfunn. Det er relativt 

enkle grep som kan bidra positivt i denne sammenheng, og mye materiell kan bestilles fra 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Demensteamet vil være en naturlig ressurs i dette 

arbeidet.  
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