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Svar på høring – lovfesting av plikt for kommunene til å tilby
dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens

Aktivitørforbundet i Delta viser til ovennevnte høring og vil gjerne komme med
følgende kommentarer til høringsforslaget:
Vi støtter fullt opp om forslaget til lovfesting av en plikt for kommunene om å tilby
dagaktivitetstilbud for hjemmeboende.
Vi vil særlig fremheve det som i høringsnotatet knyttes til at kommunene må ta
utgangspunkt i funksjonsnivå og livssituasjon til den enkelte bruker når de skal
planlegge og tilrettelegge aktivitetstilbud. Aktivitørforbundet i Delta er i den
forbindelse forundret over at kompetanse ikke er berørt i notatet.
Mange yrkesgruppers kompetanse vil være viktig i kommunenes arbeid med å
oppfylle plikten til dagaktivitetstilbud. Høringen tar ikke opp behovet for og
tilgangen på riktig kompetanse for å få gi brukerne et hensiktsmessig og godt tilbud.
Heller ikke stortingsmeldingen om «Leve hele livet» behandlet kompetansebehovet,
selv om personell med god og riktig kompetanse er den viktigste forutsetningen for å
kunne levere gode tjenester.
Det er viktig at aktivitetstilbud til hjemmeboende demente gir mening og er styrt av
brukernes behov og ønsker om aktivitet. Kvalitetssikring av tilbudene sett opp mot
den enkeltes behov og livssituasjon krever god kompetanse. Aktivitører har en
utdanning og kompetanse skreddersydd for dette formålet og har i arbeidet fokus på
aktivitet, mestring, tilrettelegging, verdighet og glede for den enkelte bruker.
Aktivitører og deres kompetanse vil være en sentral yrkesgruppe for å gjennomføre
plikten.
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Aktivitørforbundet i Delta vil framheve at dagaktivitetstilbud er en naturlig arena for
en grundig kartlegging av brukere: sosialt, fysisk, ernæring, kognitiv utvikling,
personlig hygiene mm. Også dette krever egnet kompetanse. Aktivitører er gode på
både kartlegging og tilrettelegging for å hjelpe brukere til å mestre utfordringer i
hverdagslivet.
Vi støtter opp om at frivillige kan gi viktige bidrag inn i slike dagaktivitetstilbud, men
vil påpeke at det vil være et økende behov for å kvalitetssikre og koordinere
aktivitetstilbudene slik at de er tilpasset mottakernes behov og ønsker. Aktivitører
har særlig spisskompetanse på dette feltet.

Delta oppfordrer derfor departementet til å anmode kommunene om å benytte
hensiktsmessig kompetanse til å gjennomføre plikten til dagaktivitetstilbud og i den
forbindelse særlig peke på aktivitøryrket som relevant i arbeidet.

Med vennlig hilsen
Aktivitørforbundet i Delta

Karina Sandnes (sign)
leder
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