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Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget slutter seg til samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen
og Søgne kommune og oppnevner følgende arbeidsgruppe til gjennomføring av
samarbeidsavtalen:
En fra tjenesteutvalget som tjenesteutvalget oppnevner ………………………………
Leder av frivilligsentralen
En fra demensforening / helselaget fra Nasjonalforening lokalt
Demenskoordinator i Søgne kommune.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune kan nå inngå et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse der en har
en lokal arbeidsgruppe som kontakter forskjellige enheter innen kommunen , servicenæringer
etc. Aktuelle servicenæringer kan bl.a. være drosjenæringen, banker, forretninger, frisører,
busselskap osv. En gjør avtaler der en kan informere / undervise litt om demenssykdom /
kommunikasjon og hvordan møte den syke på en god måte.
Før fremleggelse av sak har det vært et eget informasjonsmøte mellom administrasjonen og
ordfører og leder av tjenesteutvalget.
Etter Tv aksjonen 2013 har Nasjonalforeningen for folkehelse bidratt med midler i forhold til å
arbeide mot et mer demensvennlig samfunn.

Saksutredning:
Målet med en nye Demensplanen 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer
personer med en demens-sykdom i fellesskapet slik at de kan bo lengst mulig hjemme. For å
nå disse målene er det viktig med større åpenhet og økt kunnskap om demens.
Dette vil også kunne bidra til at andre grupper med kognitive utfordringer blir møtt med
forståelse , respekt og verdighet.
Det er rundt 77000 personer med en demens sykdom i Norge i dag. En regner med at antall
fordobles frem mot 2040.
Demens er en hjernesykdom som det i dag ikke finnes effektiv behandling mot , kun
medisiner og miljøtiltak som kan ha en bremsende effekt på utviklingen. Sykdommen
rammer forskjellig, men alle får store utfordringer med å klare dagliglivets aktiviteter. Det gir
store utfordringer for den som er syk , de nærmeste pårørende og for helsevesenet.
Forslag til arbeidsgruppe :





En fra tjenesteutvalget
Leder av frivilligsentralen ( er spurt )
En fra demensforening / helselaget fra Nasjonalforening lokalt ( De finner en
kandidat )
Demenskoordinator.

Vedlagt følger forslag til avtale med nasjonalforeningen for folkehelsen og Søgne kommune
om ansvarsfordeling. Likeledes vedlegges informasjonsmateriell.
Ansvarlig for prosjektet i Nasjonalforeningen er :
Ingrid Rise Fry Tlf 97 68 22 51 ingrid.rise.fry@nasjonalforeningen.no

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.

Vedlegg
1 Samarbeidsavtale Søgne
2 Demensvennlig_folder_2015
3 Demensvennlig samfunn-kort presentasjon

Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn
Avtalen inngås mellom Søgne kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bakgrunn
Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange
med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig
tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i
nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer
demensvennlig samfunn.
Formålet med avtalen
Formålet med avtalen er å legge til rette for at Søgne kommune skal arbeide for å bli mer
demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha
mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke
offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.
Partenes bidrag i samarbeidet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant
undervisningsmateriell og distribuere det til kommunen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i
arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med profileringsmateriell,
kommunikasjonstiltak og mobilisering i arbeidet med demensvennlig samfunn.
Nasjonalforeningen for folkehelsen har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.
Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om
kommunikasjon med personer med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan
bidra.

Søgne kommune
Kommunen forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med
demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i
nødvendige hverdagsaktiviteter
Kommunen etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for
tiltak, med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra
Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Kommunen skal inkludere personer med demens og deres pårørende i den lokale
arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes
mot områder som er viktige for dem det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i
arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helseog omsorgstjeneste m.fl.
Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av
betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i
opplæringen.
Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde
Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å
synliggjøre resultatene.
Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med
lokale satsingsområder og planer.
Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til
butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen.
Vedtak om å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig
samfunn forankres i kommuneledelsen. Vedtak fattet
………………………………………………………………………………………………
(instans/nivå/dato/saksnr.)
Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer. Hver part beholder ett eksemplar.
Signatur: .............................................

Signatur: .............................................

Sted og dato: ..............................................

Sted og dato: ............................................

Ordfører

Generalsekretær

Søgne kommune

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Med midler fra TV-aksjonen 2013 inviterer
Nasjonalforeningen for folkehelsen din
kommune til å være med på å bidra til et mer
demensvennlig samfunn.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon
med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe
hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon,
forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for
folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og
deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Oscars gate 36A │ Postboks 7139 Majorstua │ 0307 Oslo
Telefon 23 12 00 00 │ E-post: post@nasjonalforeningen.no

nasjonalforeningen.no

Følg oss:

facebook

twitter

blogg

Trinn i lokale planer for et mer demensvennlig samfunn
1. Vedta å støtte opp om formålet med kampanjen, som er å bidra til at

Bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens
Over 70 000 mennesker i Norge har demens og minst 40 000 bor i sine egne
hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt
muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde
vært bedre tilrettelagt for dem. I årene som kommer vil stadig flere få demens,
og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens
lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i nærmiljøet.
2. Etablere en arbeidsgruppe, som får ansvaret for å utarbeide en lokal plan
for tiltak. Gruppen bør inkludere personer med demens og deres
pårørende, i tillegg til personer fra handelsstanden, transportnæring
og andre som yter service i nærmiljøet.
3. Sammen kartlegger arbeidsgruppen nøkkelorganisasjoner og næringer
i lokalsamfunnet som har betydning for hverdagslivet til personer med

Målet med vår landsomfattende kampanje for et mer demensvennlig samfunn,

demens. Disse får tilbud om én times opplæring, i hvordan yte god service

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

til personer med demens. Foredragsholder finner gruppen fram til lokalt,

gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for

og undervisningsmateriell blir levert av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:
5. Gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde Nasjonalforeningen
• Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige
myndigheter.
• Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter
som for eksempel bibliotek, kino og konserter.
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat
servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere,
kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens

for folkehelsen informert om arbeidet, slik at vi kan bidra til å synliggjøre
resultatene.
6. Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider
og i tilknytning til butikker, servicetorg og andre som har gjennomført
opplæring og deltar i kampanjen.
Punktene er utviklet på bakgrunn av et tilsvarende arbeid som er gjort av den britiske
demensorganisasjonen Alzheimer’s Society.

servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker
med demens.

Kommuner som deltar i kampanjen oppfordres til å legge en plan, tilpasset
behovet og ressursene i kommunen.

Hva kan din kommune gjøre?
Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeider med norske kommuner om
et mer demensvennlig samfunn. Nå inviterer vi din kommune til å bli med i
samarbeidet og skape gode holdninger i lokalsamfunnet.

Vil du vite mer, send oss en e-post: demensvennlig@nasjonalforeningen.no

Over 77 000 personer i Norge
har en demenssykdom

60% er hjemmeboende

Ønsker å delta i
lokalsamfunnet

Bli møtt med
forståelse

Hvordan fungerer samarbeidet
mellom kommunen og

Nasjonalforeningen for
folkehelsen?

Trinn 1:

Trinn 2:

Lokal arbeidsgruppe=
lokale tiltak

Trinn 3:

Undervisningen – ferdig materiell fra
Nasjonalforeningen for folkehelsen
- Brosjyrer
- Powerpoint (en time)
- Filmer
- Logo til kampanjen

En film med gode eksempler

Fremmed=usikkerhet
Kunnskap gir forståelse

Fordeler for kommunen
• Godt tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i
kommunen.
• Kan gjøre det lettere for personer med demens å være en del
av lokalsamfunnet og bo hjemme lenger.
• Lite økonomisk investering.
• Omdømmebygging – kommunen får være del av de gode
eksemplene som spres videre i media og foredrag.

TAKK!

demensvennlig@nasjonalforeningen.no

