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Informasjon om nasjonal kampanje om demens 

Helsedirektoratet lanserer i april en nasjonal kampanje om demens. Samtidig er årets 
Tv-aksjon i oktober viet Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken. Det blir 
mye oppmerksomhet om temaet fremover, noe som kan bety flere henvendelser til 
landets kommuner og fastleger. Helsedirektoratet vil derfor orientere kommunene om 
kampanjen, og anbefaler samtidig at dere legger ut/oppdaterer informasjon om det 
lokale tjenestetilbudet på kommunens nettsider. 
 
Målet med kampanjen 
Demenskampanjen er en del av Demensplan 2015. Hovedmålet med kampanjen er at 
folk skal snakke sammen om demens, og at man ved mistanke om demenssykdom 
oppsøker fastlegen tidlig for utredning og diagnostisering. Vi håper at kampanjen kan 
bidra til å skape mer åpenhet og kunnskap om demenssykdom. 
 
Lokal informasjon på nett om tjenestetilbud 
Det er også et mål for Helsedirektoratet at personer som er berørt av demens skal ha 
tilgang til god informasjon på nett om hvilke tjenestetilbud som finnes. Mange 
kommuner mangler slik informasjon i dag. Helsedirektoratet oppfordrer alle landets 
kommuner til å gå gjennom sine nettsider om demens, og har laget en anbefaling om 
hva som kan inkluderes på disse sidene (se vedlegg).  
 
Bistand til lokal oppmerksomhet  
Helsedirektoratet ønsker at kommunene bidrar til å skape lokal oppmerksomhet om 
demens og de tjenestetilbud som finnes. Vi ønsker å ta kontakt med lokale 
demensteam og webredaktører for å tilby mer informasjon i kampanjeperioden.  
 
Vi takker dere for arbeidet med Demensplan 2015 så langt! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Guldvog  
direktør 

Kristin Mehre 
divisjonsdirektør 
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Kopi: 
Landets fylkesmenn 
KS - Kommunesektorens organisasjon 
Landets demensteam 
Den norske legeforening 
Norsk Sykepleierforbund 
Fagforbundet 
Norsk Ergoterapeutforbund 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
 
    


