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Fra tuberkulose til demens 

• Prinsippprogram? 



Forekomst av demens i befolkningen 
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Faktatall - 
 gir utfordringer  

• 71 000 personer lever med demens 

• 10 000 nye tilfeller pr år 

• 350 000 pårørende 

• 3000 under 65 år 

• 60 % bor hjemme 

 



Mål: 
Bo hjemme lengst mulig 

 

Hva trenger  

• Personen med demens 

• Pårørende 

• Hjelpeapparatet 

  ? 
 



• Pådriver for 
nytt lovverk 
om 
lokaliserings-
hjelpemidler 



Innovasjon i omsorg 





Nasjonalforeningen for 
folkehelsens krav 

 Riktig hjelpemiddel  
 til rett tid  
 til rett person 

 

 



GPS tilpasset den enkelte 

• Robuste systemer 

• Enkel i bruk 

• Tilgjengelig 
uavhengig av hvor 
du bor, sosial 
status o.a. 



JA , jeg har musa i 
høyre hjørne…  
Ja jeg klikker…   men    
ingen ting skjer! 
Dette virker ikke!!  

Data er 
noe 
herk 



Brukermedvirkning 
 

     
 

 

 



Brukermedvirkning 

• På individnivå 

 

 

 

• På systemnivå 

 



Den som har skoene på… 

 «… jeg vil jo helst bli 
funnet igjen om jeg 
går meg bort» 
  Mann med demens 

« Kona mi satt i 
hagen mens jeg var 
ute i byen og lette 
etter henne» 

   Rolf 



Interesseorganisasjon 

• Brukerforum 

• 140 demensforeninger over hele 
Norge 

• 30 000 medlemmer 

• Likepersoner 

• Demenslinjen 



• Demensplan 2015:  

–Dagaktivitetstilbud 

–Tilpassa botilbud 

–Økt kunnskap og kompetanse 

• Demensplan 2020: 

–Dialogmøter om innhold 

Ny demensplan 



Oppfølging etter diagnose 

 



INGEN TID Å MISTE! 

 



 

Det som er godt 
for hjertet 

 er godt for 
hjernen 

Fysisk aktivitet 





Vi er med på å vise vei 
ved å legge sten på sten.  
 
Takk for meg   



 



Aktivitetsvenn 

 



Hovedmål for TV-aksjonen   

• Økt åpenhet og forståelse 

• Livskvalitet og deltakelse 

• Forskning som kan bidra  

   til å løse demensgåten 



Nasjonalforeningen for folkehelsens 
Demensforskningsprogram  
 

• Koordinert forskningsprogram på 
demens – 80 mill 

–Hvorfor oppstår demens? 

–Hvordan kan vi forhindre, forebygge, 
utsette eller kurrere demens? 

–Kople forskningsmiljøer til et nettverk 

 



Demensforskningsprogrammet 

Et stort løft for norsk 
demensforskning.  

• Hvorfor oppstår 
demens? 

• Hvordan forhindre,    
bremse og kurere 
demens? 

• Koble forskningsmiljøer, 
lage nettverk 



 



Andre prosjekter 

• Brukerforum 

• Utdannet likepersoner 

• Utdanningsstipend 

• Kulturstipend 

• Flere under planlegging 
 

Se mer på www.nasjonalforeningen.no 

 

 

http://www.nasjonalforeingen.no/


Lokale tiltak 

• 469 ulike tiltak over hele landet 

– Informasjonsmøter 

–Møteplasser for personer med demens 
og pårørende 


