
Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn 

 

Avtalen inngås mellom Sunndal kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Bakgrunn  

Over 70 000 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 Sunndal 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.  

Sunndal 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 helse- 

og 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  

Sunndal kommune       Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

 


