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Rådmannens innstilling: 
 
Ås demenssenter endrer navnet til Moertunet, fra den 01.01.2020. 
 
 
Ås, 05.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 
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Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg til saken 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder sykehjem og boliger  



Ås kommune 

19/03476-1 Side 2 av 4 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Ås kommune har tidligere bedt rådmannen vurdere navnet Ås 
demenssenter da flere politikere har fått henvendelser fra innbyggere om misnøye 
om navnevalget. Kommunen har derfor i lengre tid registrert hendelser og utsagn om 
navnet fra brukere, pårørende og ansatte, samt gjennomført en «navn prosess» med 
de ansatte. 
 
Ansatte ved Ås demenssenter gir ettertrykkelig uttrykk for at navnet «Ås 
demenssenter» oppfattes negativt av de som er mottakere - eller pårørende av 
mottakere til tilbudet. Det er godt skiltet både utenfor - og inne i bygget, og det er ikke 
mulig å overse at det er Ås demenssenter man skal til, når man skal dit. Flere av 
pasienter både på dagsenteret og avdelingene reagerer sterkt på navnet. De gir 
uttrykk for at de opplever navnet som krenkende og at det er en konstant påminnelse 
om hva de lider av.  
 
Som et ledd i arbeidet med å skape større forståelse og bryte ned stigma knyttet til 
sykdommen demens, er det derfor ønskelig at navnet endres fra Ås demenssenter til 
Moertunet. Moertunet er et kjent - og positivt ladet navn for de fleste innbyggerne i Ås 
kommune. Det er hensiktsmessig å gjøre denne navnendringen fra 01.01.2020 da 
det krever noe arbeid både ifht innvendig og utvendig skilting, samt endringer i alle 
systemer, kart o.l.  
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret i Ås kommune har tidligere bedt rådmannen vurdere navnet Ås 
demenssenter da flere politikere har fått henvendelser fra innbyggere om misnøye 
om navnevalget. Kommunen har derfor i lengre tid registrert hendelser og utsagn om 
navnet fra brukere, pårørende og ansatte, samt gjennomført en «navne prosess» 
med de ansatte. 
 
I Ås kommune er det mange personer som har en demensdiagnose. Det er 
sannsynlig også mørketall og udiagnostiserte personer. Diagnosen demens er 
fortsatt tabubelagt. Mange av de som både hukommelsesteamet, dagsenteret ved Ås 
demenssenter og ansatte ved Ås demenssenter møter, som har denne diagnosen, 
gir uttrykk for at de opplever mye stigmatisering knyttet til diagnosen. 
 
Vurdering: 
Ansatte ved Ås demenssenter gir ettertrykkelig uttrykk for at navnet «Ås 
demenssenter» oppfattes negativt av de som er mottakere - eller pårørende av 
mottakere til tilbudet. Det er godt skiltet både utenfor bygget og inne i bygget, og det 
er ikke mulig å overse at det er Ås demenssenter man skal til, når man skal dit. 
  

Flere av pasienter på både dagsenteret og på avdelingene reagerer sterkt på navnet. 
De gir uttrykk for at de opplever navnet som krenkende og at det er en konstant 
påminnelse om hva de lider av.  
 
Kommentar fra en beboer ved enheten; «ja, det er ikke alle som får klistret diagnosen 
sin på husveggen sin, det gir meg rett og slett en vond følelse i magen som om jeg 
bare er min diagnose». 
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Det er også flere tilfeller av pasienter eller pårørende som takker nei til tilbud om 
dagsenterplass. Pårørende har for eksempel uttalt: «Det er et flott tilbud og flotte 
lokaler, men hun skal ikke dit med det navnet».  
 
Hver dag når ansatte og brukere kommer med bussen til dagsenteret blir det det 
kommentert «Ås demenssenter, ja nå vet alle diagnosen»… Og hver dag blir det litt 
negativ prat om dette fra brukerne før man går inn. Det samme skjer når de er ute og 
går tur ut fra enheten. Ansatte opplever at brukere av dagsenteret skynder seg litt 
ekstra for å komme vekk fra enheten slik at andre ikke skal se hvor de kommer fra.  
 
I disse tjenestene er man opptatt av å se hele mennesket, uavhengig av 
demensdiagnosen. Det er først når man ser mennesket bakenfor sykdommen, at 
tjenestene som gis oppleves meningsfulle av mottakeren av tjenesten. Det er 
mottakeren av tjenestene som skal være hovedpersonen i eget liv og kommunens 
tjenester skal tilrettelegges ut ifra den enkelte person.  
Når beboere/brukere/pårørende av tjenestene gir uttrykk for at ved å enten bo - eller 
komme til Ås demenssenter, gir dem en opplevelse at vi som tjenesteytere bare ser 
sykdommen, gir dette sterke signaler på at navnendringen både har stor verdi og 
bygger under hele tankesettet om at beboere/brukere er hovedpersonen i eget liv og 
har reelle innflytelse på saker som angår dem.  
 
Som et ledd i arbeidet med å skape større forståelse og bryte ned stigma knyttet til 
sykdommen demens, er det derfor svært ønskelig at navnet endres fra Ås 
demenssenter til Moertunet. 
  
Moertunet er et kjent og positivt ladet navn for de fleste innbyggerne i Ås kommune 
og man har også sett i dødsannonser at pårørende har skrevet «takk til alle ansatte 
på Moertunet» i stedet for Ås demenssenter da de opplever dette navnet som så 
stigmatiserende.  
 
Rådmannen ønsker å arbeide for at Ås blir satt på kartet som en demensvennlig by 
med alt dette innebærer, og denne navnendringen representerer også starten på 
dette viktige arbeidet.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Navnendringen medfører en liten økonomisk konsekvens. Kommunen må bytte 
skilting utenfor - og inne i bygget, samt endre navn i alle systemer, kart etc.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å beholde dagens navn, Ås demenssenter, eller velge et annet 
navn. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret i Ås kommune har tidligere bedt rådmannen vurdere navnet: Ås 
demenssenter da bl.a. flere politikere har fått henvendelser fra innbyggere om 
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misnøye om navnevalget. Kommunen har derfor i lengre tid registrert hendelser og 
utsagn om navnet fra brukere, pårørende og ansatte, samt gjennomført en «navn 
prosess» med de ansatte. 
 
Ansatte ved Ås demenssenter gir ettertrykkelig uttrykk for at navnet «Ås 
demenssenter» oppfattes negativt av de som er mottakere - eller pårørende av 
mottakere til tilbudet.  
 
Rådmannen konkluderer derfor at navnet bør endres fra Ås demenssenter til 
Moertunet. 
 
Moertunet er et kjent - og positivt ladet navn for de fleste innbyggerne i Ås kommune. 
Det er hensiktsmessig å gjøre denne navnendringen fra 01.01.2020 da det krever 
noe arbeid både ifht innvendig – og utvendig skilting, samt endringer i alle systemer, 
kart o.l.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2020 


