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TÆNK HVIS…
Tænk hvis vi i Danmark havde 98 demensvenlige kommuner! 98 kommuner med tidligere opsporing, stærkere samarbejde omkring udredning,
rehabilitering, omsorg og pleje, de bedste tilbud til borgere og pårørende,
hjemlige plejehjem og fleksible boformer, sikre gåture, imødekommende
lokalsamfund, plejepersonale med overskud og kompetencer til at give
den bedste pleje. Tænk hvis den gode idé til en borger på Lolland, straks
gav mulighed for et bedre liv for en borger i Nordjylland. Tænk hvis vi startede en bevægelse, hvor vi med faglighed og venlighed hjalp hinanden
med at finde nye svar på de svære udfordringer.
Tænk hvis Danmark var demensvenligt med 98 kommuner, hvor man som
borger, pårørende og personale aldrig er alene med demens.
Tænk hvis det bare var blevet ved tanken!
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INTRODUKTION
Demens er en barsk, dødelig sygdom, som ubønhørligt dag for dag – trænger ind i hjernen og
hjemmet hos både den enkelte og familien. Sygdommen påvirker evnen til at huske fortiden, løse
hverdagens udfordringer i nutiden og påvirker vores ønsker for fremtiden. Demens er ikke bare en
sygdom der tager livet af os. Det er en sygdom, som tager livet fra os. På trods af sygdommens store
påvirkninger for både den enkelte og for de pårørende, er et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom muligt. Ser vi sygdommen i tide, tør vi tale om den, og tager vi sammen handling, kan vi i
kommunen, i lokalsamfundet og i hjemmet, skabe rammerne for et liv med flere gode leveår og et
liv med frihed og et selvstændigt og værdigt liv. Mellem 70.000-90.000 danskere lider af demens.
Og op mod 400.000 danskere oplever demens som pårørende. Det forventes, at sygdomstallet
vil eksplodere: Om 25 år vil 150.000 lide af den dødelige sygdom. Alene de sidste 10 år er antallet
af danskere, der dør af demenssygdomme, fordoblet. Skal vi kunne løfte denne forandring, er der
behov for handling.

FRA ORD TIL HANDLING
For blot et år siden blev drømmen om 98 demensvenlige kommuner formuleret. Her, 10 måneder
senere er vi alle tættere på den virkelighed, men langt fra i mål. Med udspillet til en national demenshandlingsplan er målet klart og ambitionerne høje – Danmark skal have 98 demensvenlige
kommuner. Med de nu 13 forgangskommuner har vi taget endnu et vigtigt skridt, og er sammen
blevet klogere på, hvilke udfordringer, vi sammen skal løse og hvordan vi med en fælles indsats kan
sikre faglighed og venlighed i alle landets kommuner. I Demensalliancen er vi klar til at løfte vores
del af ansvaret og invitere alle, der deler vores drøm om et demensvenligt Danmark, til at være med.

DEMENSALLIANCEN
Demensalliancen er et partnerskab mellem FOA, PenSam, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Ældre Sagen og Next Step by Bindslev. Demensalliancen blev etableret, med det formål,
at ingen skal være alene med demens i Danmark. Foruden partnerne i Demensalliancen, bidrager
over 60 organisationer, virksomheder og fagpersoner i alliancens arbejde med konkrete demonstrationskoncepter, der skal skabe et mere demensvenligt Danmark og forbedre livet for personer med
demens, pårørende og personalet rundt om i landet. Læs mere om Demensalliancens visioner, mål
og koncepter på www.demensalliancen.dk
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DEMENSRUMMET – STARTEN PÅ EN BEVÆGELSE
I starten af 2016 inviterede Demensalliancen Guldborgsund, Horsens, Køge, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Randers og Viborg Kommune til at være med til at tage det næste skridt imod et demensvenligt Danmark med demensvenlige kommuner. Deres forpligtelse til at arbejde med egne ambitioner om en styrket indsats på demensområdet lagde sig i kølvandet på de første demensvenlige
kommuners gode arbejde i efteråret 2015. Med de syv nye kommuner er en bevægelse startet.
Fra maj til oktober 2016 har næsten 100 repræsentanter fra de 7 kommuner, på og imellem 4 intense
temadage, idéudviklet, diskuteret og sparret med hinanden og en lang række eksperter. Der har
været tid og plads til både at lytte, tale og tænke. Alle kommuner har i fællesskab skabt et rum med
plads til at udfordre hinanden på, hvordan demensindsatsen og lokale strategier styrkes og danner
grundlaget for et liv og arbejdsliv, hvor man som person med en demenssygdom, pårørende eller
personale aldrig er alene. Allerede eksisterende koncepter og idéer er blevet kopieret på kryds og
tværs af landet, mens der i andre tilfælde er blevet fundet helt nye løsninger.
I denne udgivelse kan du læse mere om erfaringerne fra samarbejdet i Demensrummet, og om nogle
af de udfordringer og løsninger, som de syv kommuner har præsenteret og modtaget sparring på.
Ambitionen med denne udgivelse er ikke at præsentere et fuldstændigt billede af de bedste demensløsninger, men at give inspiration til fagfolk og beslutningstagere i landets øvrige kommuner,
regioner og organisationer med afsæt i syv kommuners daglige udfordringer og konkrete løsninger.
Udgivelsen er inddelt i fem kapitler efter de fokusområder der er blevet arbejdet med i Demensrummet. I hvert kapitel præsenteres kommunernes overordnede udfordringer, og cases på konkrete
løsninger indledt af præsentationer af Demensalliancens indspil til arbejdet i samarbejde med en
lang række eksperter.
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DEMENSVENLIG KOMMUNE
Da Demensalliancen i 2015 tog initiativ til Demensrummet, var det ud fra den klare overbevisning at
nye løsninger og en styrket indsats skulle forankres i kommunerne, hvis det skal lykkes at gøre forholdene bedre for personer med demens samt personalet og de pårørende omkring dem. Det mener
vi forsat.
Det er i kommunen at personen med demens lever sit daglige liv. Her vi ser de første tegn på sygdommen, der vil ændre alt. Det er her vi stiller de første spørgsmål, og her vi får de første hårde svar.
Det er her de pårørende søger støtte og vejledning. Det er her borgeren har sin daglige gang og her
de daglige gøremål bliver uoverkommelige udfordringer, når forvirringen og bekymringerne rammer i bussen, i banken eller i supermarkedet. Det er herfra plejen og omsorgen i stigende grad skal
komme, i takt med at sygdommen udvikles og det er her personalet møder personer med demenssygdomme i alle stadier fulgt af de pårørendes bekymring og frustrationer. Det er her borgeren bor
– først i eget hjem i vante rammer, men siden i plejeboligen, hvor hjemmet skal findes på ny. Det er
også her mange af de store udgifter ligger når de nye plejehjem skal bygges og her personalet skal
uddannes.
Sammen med de syv kommuner har Demensalliancen forsat arbejdet med udgangspunkt i de 6 formulerede ambitioner for en demensvenlig kommune. Ambitionerne er udviklet med afsæt i lignende
tiltag i England og Demensalliancens visioner for en styrket demensindsats i Danmark.
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6 AMBITIONER FOR EN DEMENSVENLIG KOMMUNE
1. BEDRE SYGDOMSFORLØB FOR PERSONER MED DEMENS
Understøt en tidlig opsporing og giv mulighed for rettidig og relevant rehabilitering for alle personer
med demens tilpasset den enkelte gennem hele sygdomsforløbet. Inddrag personen med demens
og pårørende og skab tilpassede rehabiliteringsforløb, der understøtter diversiteten i ønsker, behov
og muligheder. Understøt at mennesker med demens selv anerkender det positive bidrag, de kan
yde til deres lokalsamfund.

2. BEDRE STØTTE TIL PÅRØRENDE
Øget fokus på målrettet undervisning og videnbaseret rådgivning til personer med demens og deres
pårørende. Skab mulighed for aflastning og socialt inkluderende fælleskaber for pårørende med et
øget fokus på tilbud til erhvervsaktive pårørende med større omsorgsopgaver.

3. KOMPETENCELØFT TIL PERSONALET
Understøt at ansatte, der arbejder med personer med demens, har viden om demenssygdomme og
deltager i relevant og løbende efteruddannelse i demens. Forøg kompetenceniveau og specialiseret
viden om demenssygdomme på plejecentre, i hjemmepleje og hjemmesygepleje.

4. TILGÆNGELIGT OG INKLUDERENDE LOKALSAMFUND
Arbejd med at nedbryde stigmatiseringen af demens og øg kendskabet til demens hos butikker,
virksomheder og tilbudsydere, så medarbejdere her demonstrerer forståelse af og kendskab til
symptomerne på demens. Tilbyd organiserede aktiviteter, der er specifikke og tilpasset de behov,
som mennesker med demens har og understøt de kommunale og frivillige tilbud, der i dagligdagen
giver personer med demenssygdomme mulighed for at engagere sig i lokalsamfundet – herunder
gode transportmuligheder.

5. FLERE DEMENSINDRETTEDE BOLIGER
Understøt det stigende behov for demensvenlige boliger gennem demens-indretning og demenssikring af nye og eksisterende plejeboliger. Skab fysiske ude- og inde miljøer, der er tilgængelige og
lette at navigere i, for mennesker med demens og skab boligmiljøer, der understøtter, at personer
med demens kan leve længere i deres eget hjem med mindst mulig unødig belastning af sundhedsog plejepersonale.

6. UNDERSTØT FORSKNING OG VIDENDELING
Stil kommunen til rådighed for nye løsninger og forskning på demensområdet og bidrag aktivt i at
styrke videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommuner og regioner.
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INTRODUKTION TIL DE NYE
DEMENSVENLIGE KOMMUNER
7 KOMMUNER, 5 ORGANISATIONER, 40 EKSPERTER OG LØSNINGER
TIL MERE END 10% AF ALLE DANSKERE MED EN DEMENSSYGDOM
LØSNINGER TIL 10% AF ALLE DANSKERE MED EN DEMENSSYGDOM
Ifølge prognoser fra Nationalt Videnscenter for demens, er de 7 nye demensvenlige kommuner hjem
for 10% af alle danskere ramt af en demenssygdom. Det anslås at der i Danmark i 2020 vil være lige
under 95.000 mennesker med en demenssygdom. Blandt de 95.000 vil over 10.000 af disse bo i enten Gulborgsund, Horsens, Køge, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Randers eller Viborg. Prognoserne
for år 2040 ligger på mere end 150.000 nationalt.

500.000 ER KOMMET NÆRMERE EN HVERDAG HVOR MAN ALDRIG
ER ALENE MED DEMENS
Der vil med andre ord blive brug for al den viden og erfaring vi sammen kan mønstre. Udover
fagprofessionelt og politisk fokus, er der brug for at skabe bevidsthed om demensudfordringerne i
lokalsamfundene. Derfor er et andet vigtigt tal 500.000. Så mange mennesker bor nemlig i de nye
demensvenlige kommuner tilsammen og så mange bør kende til demenssygdomme og have viden
om, hvordan de kan bidrage til et demensvenligt Danmark. Med bedre oplysning, lokale alliancer og
styrket fokus på frivilligt arbejde, kan vi invitere hele Danmark med i arbejdet.
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VIBORG KOMMUNE
Viborg kommune vil være en demensvenlig kommune, ved at udbrede kendskabet
til demens og bryde det tabu der er omkring sygdommen. De familier der er ramt
bør ikke isolere sig og risikere at opleve ensomhed. I Viborg vil vi sikre, at der er viden om demens, hos
både personale og i lokalsamfundet. Vi vil, i et samarbejde med mennesket med demens, skabe selvstændige, meningsfulde og aktive liv – på trods af demens.”
- Direktør for Job og Velfærd, Mette Andreassen

MARIAGERFJORD KOMMUNE
Mariagerfjord ønsker at være en Demensvenlig Kommune fordi vi gerne vil sætte ind på at styrke vores
eksisterende visioner og demenshandlingsplaner med en ny innovationskraft, en ny viden og sammen
skabe strategiske og langsigtede løsninger. Mariagerfjord skal med området omkring Danmarks smukkeste fjord være et godt sted at bo, leve og arbejde for alle.
- Sundheds- og ældrechef, Carsten Kaalbye

RANDERS KOMMUNE
Randers kommune ønsker at være en demensvenlig kommune. Vores ambition er at skabe muligheder for
et bedre liv for personer med demens og deres pårørende. Vi ønsker med en kontinuerlig og kvalificeret
indsats at støtte personer med demens i at forblive aktive og mestre hverdagen i videst mulig omfang, og
bidrage til at de og deres pårørende, bevarer livskvalitet og en værdig hverdag trods det, at en demenssygdom gør det svært.
- Formand for Sundhed – og omsorgsudvalget, Leif Gade

HORSENS KOMMUNE
Vi ønsker at blive en demensvenlig kommune. Vi tror det kan medvirke til at sikre øget viden om vigtigheden af tidlig opsporing og udredning, så den rette indsats og behandling kan iværksættes. Øget viden om
demenssygdom i civilsamfundet kan medvirke til at mindske tabuet
omkring demenssygdom
- Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget, Ellen T. Schmidt

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Vi ønsker at understøtte et aktivt liv med størst mulig livskvalitet og tryghed for det enkelte menneske
med en demenssygdom og dennes pårørende. Det vil vi gøre ved at tage
udgangspunkt i den enkeltes værdier og ressourcer. Det skal ske i et samarbejde mellem borgeren, de
pårørende, kommunen, foreninger, frivillige med flere.
- Formand for social og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek

KØGE KOMMUNE
Køge Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og vil arbejde for at styrke kommunens
udviklingsplan for demensindsatsen i Køge gennem udvikling af viden og kompetencer for at leve op til,
at alle borgere med demens og deres nære pårørende skal have mulighed for et godt og meningsfuldt liv
med den rette hjælp og støtte.”
- Afdelingsleder for Social- og Sundhedsservice, Niels Jørgen Assing

GULDBORGSUND KOMMUNE
Guldborgsund kommune vil yde den bedst mulige indsats til de enkelte demente fra mistanke om demens
til livet er slut. Demensrummet er en unik og oplagt mulighed for at udvikle disse tilbud, så den enkelte
borger og pårørende oplever sig mødt, forstået og hjulpet. Det være sig forebyggelse, opsporing, udredning, støtte og tilbud samt viden om demens i nærmiljøet.
- Centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, Mai-Britt Hagbarth
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AMBITION NR. 1:

BEDRE SYGDOMSFORLØB FOR
PERSONEN MED DEMENS
”Understøt en tidlig opsporing og giv mulighed for rettidig og relevant rehabilitering for alle
personer med demens tilpasset den enkelte gennem hele sygdomsforløbet. Inddrag personen
med demens og pårørende og skab tilpassede rehabiliteringsforløb, der understøtter diversiteten
i ønsker, behov og muligheder. Understøt at mennesker med demens selv anerkender det positive
bidrag, de kan yde til deres lokalsamfund.”
Demens er en af de mest frygtede sygdomme hos gruppen af 55-årige og derover. Derfor ligger
det kommunerne på sinde at kunne tilbyde borgerne et forløb og en støtte, som giver mening. Det
betyder blandt andet, at man ikke kastes rundt til forskellige instanser i en situation, som i forvejen
presser den enkelte borger og resten af familien voldsomt.

Når mistanken indtræder og sygdommen rammer, opstår en række presserende behov, som kræver
en tidlig indsats. Personen med en demenssygdom har behov for at kunne planlægge sin fremtid,
forstå sygdommen og symptomerne, bevare sit netværk og sociale relationer og bevare fysisk og
mental aktivitet. Der opstår med tiden et voksende behov for ekstra hjælp ved andre sygdomme, da
mange med demenssygdom også har andre behandlingskrævende sygdomme og et behov for at
kunne udtrykke egne ønsker og behov. Skal det lykkes at skabe bedre sygdomsforløb til personen
med demens, er diagnosen afgørende. Diagnosen giver adgang til den nødvendige viden, støtte
og pleje. Dertil kommer, at den tidlige diagnose er afgørende for at kunne nedsætte hastigheden af
sygdommens udvikling, hvilket kan være med til at give langt større livskvalitet for den enkelte, men
også minimerer den økonomiske belastning i kommunen, da udgifterne til pleje og omsorg stiger
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voldsomt i takt med sygdommens udvikling. Den tidlige diagnose er dog ofte en udfordring. Ifølge
Nationalt Videnscenter for Demens har under 50 % af personer med demenssymptomer en diagnose. Dette skyldes tabu og frygt for stigmatisering. Derudover er der ofte meget begrænset viden om
sygdommen, dens symptomer, betydningen af en diagnose og om, hvornår man skal reagere.
I arbejdet med at skabe et bedre sygdomsforløb i forbindelse med demenssygdomme, har vi i Demensrummet sat fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, det gode udredningsforløb, tilbud, støtte
og rehabilitering.

UDFORDRINGER
I Demensrummet har kommunerne sammen med videnspersoner og fageksperter arbejdet med
deres konkrete udfordringer. Gennem det seneste halve år, har der blandt de demensvenlige kommuner været fokus på især følgende udfordringer i arbejdet for at sikre bedre sygdomsforløb til
personen med demens:

AT SIKRE FLEKSIBLE OG ATTRAKTIVE TILBUD
Flere af kommunerne er udfordret på at nå ud til borgerne med de rigtige tilbud og sammensætte
et individualiseret og tilpasset forløb, som giver mening for borgeren med demens og bidrager til
et aktivt og værdigt liv f.eks. for nydiagnostiserede og yngre borgere med demens. Også i støtten
til borgere der har udadreagerende adfærd, oplever kommunerne udfordringer med at tilbyde og
inkludere borgerne i meningsgivende og aktiviteter. Der efterspørges flere typer af aktiviteter og
muligheden for aktiviteter om aftenen og i weekenden.

AT SIKRE DEN RIGTIGE VIDEN OG KOORDINATION I FORHOLD TIL TIDLIG OPSPORING
Udfordringen omkring tidlig opsporing ligger for mange kommuners vedkommende i hjemmeplejen
og i samarbejdet mellem hjemmesygeplejen og den praktiserende læge. Flere kommuner oplever
udfordringer med at komme i kontakt med borgere, som diagnosticeres med demens. Derudover er
der en socialpædagogisk udfordring i, at støtte borger og pårørende i, at der skal ske en udredning
for at kunne sætte den bedst mulige rehabilitering i værk.

AT SIKRE KENDSKAB TIL KOMMUNENS TILBUD
Flere kommuner udfordres af manglende kommunikation om kommunens tilbud eller tilbageholdenhed og manglende sygdomserkendelse hos borgeren. Dette medfører også en række udfordringer
med at afdække, hvilke tilbud og forløb borgeren har behov for og lyst til. Flere kommuner udfordres
af at hjemmeplejen ikke altid har kendskab til passende tilbud i kommunen.

TRANSPORT
Infrastruktur og til dels den offentlige transport er en udfordring i ambitionen om at få borgerne til at
bruge de aktiviteter der tilbydes.

AT SIKRE GODE OVERGANGE
En universel udfordring for personer med demens, personalet og de pårørende er at skabe en tryg
og værdig overgang til det nye liv i en plejebolig. Derudover ligger der en udfordring i at sikre en
fælles forståelse for, hvad meningsgivende aktiviteter i hverdagen for borgerne med demens.
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CASE: KØGE KOMMUNE
MOBILE TILBUD OG HJEMMEBESØG
Køge kommune består dels af midtby og yderområder/landsbyer og her har Demensteamet hele
tiden fokus på, hvor borgere, der bruger Demensteamets tilbud om forebyggende aktiviteter bor.
Aktivitetstilbuddene ligger fast i en månedlig kalender, der udsendes til de tilknyttede borgere, men
stedet, hvor aktiviteten foregår kan altså ændre sig alt efter hvor mange borgere, der bor i området
og dermed kan profitere af tilbuddet. F.eks. har Demensteamet et tilbud, der kaldes ”Musik som
medicin” og denne aktivitet har i en periode været afholdt på Herfølge bibliotek, men er nu flyttet til
Køge Bibliotek fordi der kommer forholdsvis flere fra Køge midtby til denne aktivitet.
For at imødekomme udfordringerne omkring transport, har kommunen taget kontakt til AMU skolen,
hvor det er aftalt at begrebet demensvenlig kommune og dermed en orientering til demensområdet
bliver en del af undervisningen til lokale chauffører.

HJEMMEBESØG
Tilbuddet om et besøg fra Demensteamet hos nydiagnostiserede borgere modtages meget positivt
og det er mindst 90%, der tager i mod tilbuddet. Ved det første besøg aftales 2. besøg og det kan
være efter 1 måned eller efter et halvt år, dette helt som familien ønsker. Samtidig pointeres det at
familien altid kan henvende sig og få en hurtigere aftale ved behov. Langt den overvejende del af
familierne siger ja til 2. besøg.
Den 1. samtale tager udgangspunkt i den aktuelle situation, hvor den demensramte og familien med
deres ord fortæller om sygdommen og demensvejlederen undervejs knytter an til det medicinske
perspektiv og forklarer det aktuelle symptombillede. Resten af samtalen handler om hvad sygdommen reelt betyder i hverdagen og på hvilke områder familien evt. gerne vil have vejledning eller
hjælp og støtte.

VIL DU STARTE MOBILE TILBUD ELLER HJEMMEBESØG OP I JERES KOMMUNE?
GODE RÅD FRA KØGE:
1. Tag udgangspunkt i hvad den enkelte borger og familie har lyst til
2. Giv støtte til sund livsførelse på deres betingelser
3. Tilpas tilbud og aktiviteter i forhold til behov
KONTAKT:
Susanne Worsøe
Driftsleder, Nørremarken
Tlf: 56 67 65 11 / email: susanne.worsøe@koege.dk
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CASE: RANDERS KOMMUNE
KORTLÆGNING AF TILBUD
Randers kommune, demensrummet tungest befolkede, har mange gode tilbud til personer med demens. Der mangler dog et samlet overblik i forhold til at sikre de gode overgange mellem de forskellige tilbud som der ønskes. Der igangsættes derfor en kortlægning af kommunens nuværende tilbud.
Kortlægningen omhandler blandet andet tilbud i hjemmeplejen, trænings- og aktivitetscentre og
plejecentre. Udover at give et samlet overblik til brug for de forskellige aktører op området, tænkes
arbejdet også brugt i forhold til vidensdeling og gensidig inspiration til udvikling af de tilbud man har.
Til brug for kortlægningen er der udarbejdet materiale, som de enkelte ledere udfylder.
Kortlægningen tænkes ligeledes brugt til at opfange om de eksisterende tilbud tilgodeser de behov,
der opleves hos personerne med demens, og den graduering vi ønsker. Dermed afklares det om der
er behov for etablering af nye og andre tilbud. I samme forbindelse ønsker Randers kommune at
bruge kortlægningen til at udarbejde en bedre og mere informativ hjemmeside på demensområdet.

VIL I KORTLÆGGE TILBUDDENE I JERES KOMMUNE? 2 GODE RÅD FRA RANDERS
1. Vær opmærksom på, at det kan være svært at udarbejde et fælles materiale til brug for en kortlægning, der giver lige god mening for alle ledere, da deres arbejde og tilbud til personer med demenssygdomme er meget forskellige afhængig af om de f.eks. er distrikts- eller aktivitetsledere
2. Tænk ind fra starten at den information der ligger i kortlægningen kan bruges til at opdatere
informationsmateriale som f.eks. det, der ligger på kommunens hjemmeside
KONTAKT:
Helle Sahl
Demenskonsulent
Tlf: 89 15 13 73 / email: helle.sahl@randers.dk
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FLERE GODE RÅD OG IDÉER FRA DE ANDRE
DEMENSVENLIGE KOMMUNER
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VIBORG KOMMUNE
Med det mål at følge borgeren gennem hele demensforløbet, udvikles der pt. et fælles kommunalt,
tværfagligt forløbsprogram, som indeholder et screeningsredskab der afprøves inden det implementeres. Begge dele skal fungere som fællessprog og skal kendes af alle faggrupper og dermed benyttes sin
fælles referenceramme.

MARIAGERFJORD KOMMUNE
Udarbejder en Demenspolitik som skal bygges op om de 6 indsatsområder for Demensalliancens arbejde
og kommunens arbejde for at blive en demensvenlig kommune. Demenspolitikken skal skabes i samarbejde med borgerne, hvorfor der afholdes borgermøder hvor denne skal kvalificeres.

HORSENS KOMMUNE
Har opstartet træningstilbuddet Motion for Livet som er for borgere med demenssygdomme som er en
blanding mellem fysisk og kognitiv træning, og rådet er man ikke bør undervurdere overvejelser om,
hvordan tilbuddet tilpasses undervejs.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Særligt i den sidste tid på plejecentret er der, ud over palliativ pleje, fokus på at muliggøre en samtale om
den sidste tid og døden. Derudover tilbydes pårørende at overnatte på plejecentrene og der er mulighed
for at benytte en bredere seng.

GULDBORGSUND KOMMUNE
Ombygning af en første sal på et plejecenter hvor der indtil nu har været tre skærmede samværstilbud.
Ved at lægge de tre sammen på en ombygget 1. sal, kan der tilbydes en bredere vifte af aktiviteter, og der
kan tilknyttes fagpersoner som eksempelvis musikterapeut, social- eller afspændingspædagog, en kok
eller gartner alt efter brugernes interesser eller behov.
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AMBITION NR. 2:

BEDRE STØTTE TIL
PÅRØRENDE
”Øget fokus på målrettet undervisning og videnbaseret rådgivning til personer med demens og
deres pårørende. Skab mulighed for aflastning og socialt inkluderende fælleskaber for pårørende
med et øget fokus på tilbud til erhvervsaktive pårørende med større omsorgsopgaver.”
I dag er mere end 400.000 danskere pårørende til en person med demens. I højere grad end for de
fleste andre sygdomme, er demenssygdomme også de pårørendes sygdom. De pårørende skal ikke
kun forholde sig til, at deres nærmeste skal leve resten af deres liv med en uhelbredelig og dødelig
sygdom, de står også overfor en fremtid, hvor deres elskede i stigende grad vil glide fra dem og hvor
plejen og omsorgen for deres nærmeste vil blive en voksende og, til sidst, uoverkommelig opgave.
Derfor er det afgørende, at kommunerne er klar til at møde de pårørende med forståelse for deres
situation, og proaktivt går familier og pårørende i møde, med den nødvendige rådgivning, støtte
og aflastning. Det er dog også væsentligt at kommunerne har differentierede tilbud målrettet f.eks.
ægtefælle og voksne børn som kan opleve forskellige følelsesmæssige udfordringer.
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Det anslås, at en pårørende til en hjemmeboende med demens, i gennemsnit dagligt bruger 5-7
timer på pleje og omsorg. Denne voldsomme belastning, har ikke kun følelsesmæssige konsekvenser,
men påvirker i en sådan grad det fysiske og psykiske helbred, at mange pårørende bliver både fysisk
og psykisk nedslidte. Ældre Sagens undersøgelse fra 2015, med fokus på voksne børn til modtagere
af hjemmepleje, viser hvordan livet som pårørende påvirker en lang række aspekter af den pårørendes liv. Undersøgelsen viste at 23 % af de adspurgte oplevede et dårligere fysisk helbred og hele 43%
oplevede et dårligere psykisk helbred, som følge af pleje og omsorgsopgaven til deres forældre. Pleje
og omsorgsopgaven har også betydning for de pårørendes arbejdsliv, hvor 15 % har måttet melde
sig syge og hele 45 % har haft koncentrationsbesvær på arbejdspladsen. Den nødvendige støtte og
aflastning i kommunerne er dermed af stor betydning – både menneskeligt og økonomisk. Kommunerne er dog blandt andet udfordret af de pårørendes meget begrænsede kendskab til kommunens
tilbud. Ifølge Ældre Sagen har kun 27% kendskab til støttetilbud fra kommunen og frivillige.

UDFORDRINGER
I arbejdet med at sikre bedre støtte og rådgivning til pårørende, står kommunerne overfor nogle
centrale udfordringer. Hvor nogle af udfordringer er lokale, går andre igen på tværs af kommunerne.
Her er opstillet en række udfordringer fra de syv kommuner.
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FORSKELLIGE BEHOV OG RESSOURCER HOS DE PÅRØRENDE
Alle familier er forskellige og har forskellige behov og ressourcer – én løsning passer aldrig til alle.
Derfor oplever kommunerne udfordringer i at nå alle pårørende med tilpassede og relevante tilbud.
Dette skyldes blandet andet at kommunerne har svært ved, at nå ud til alle pårørende se den enkelte
pårørendes situation og behov. Flere af kommunerne har fokus på samtalen med, og mellem pårørende. Det kræver mod hos den pårørende, at åbne op, i en allerede presset situation, hvilket udfordrer kommunerne.

SIKRE DEN RIGTIGE STØTTE PÅ DE RIGTIGE TIDSPUNKTER
På samme måde som demenssygdomme er tabuiseret hos personer med sygdommen, er det samme tilfældet hos de pårørende. Dette udfordrer kommunerne i at nå de pårørende tidligt i sygdomsforløbet og i at give de pårørende støtte inden plejeopgaven bliver for stor. Flere af kommunerne
ønsker også en langt tidligere forventningsafstemning mellem kommune og pårørende – blandt andet i forhold til behovet for den tidlige indsats for personen med demens. Ofte oplever kommunerne
stor taknemlighed og accept af kommunens hjælp og støtte i slutningen af sygdomsforløbene, men
samme indsigt og forståelse er ofte meget svær at opnå i begyndelsen af sygdomsforløbet.
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DEMENSALLIANCENS KONCEPT TIL KOMMUNERNE: PÅRØRENDECHARTERET
Der er behov for, at pårørende til personer med en demenssygdom får mulighed for at sætte
grænser og sige fra – og dermed kan tage nødvendige hensyn til deres egen trivsel. Der er desuden behov for at udvikle tiltag, der kan støtte og styrke de pårørende. Demensalliancen arbejder
for, at pårørende kan leve et godt liv og passe godt på sig selv. Derfor har vi udviklet dette Charter
for Pårørende til Personer med en demenssygdom, som beskriver forudsætningerne for et godt liv
som pårørende. Med charteret henvender vi os til pårørende, fagfolk og politikere, og vi inviterer til
handling som kan forbedre pårørendes vilkår og opfylde deres behov for støtte og hjælp. Charteret
og Demensalliancens pårørendeguide kan downloades på www.demensalliancen.dk.

ET GODT LIV
SOM PÅRØRENDE

TIL PERSONER MED

DEMENS FORUDSÆTTER
1

AT DU FÅR MULIGHED FOR SÅ NORMALT ET LIV
SOM MULIGT PÅ TRODS AF DEMENS

Det betyder, at du tilbydes tilstrækkelig praktisk hjælp
og hjælpemidler til, at du ikke kommer til atfungere
som den demensramtes plejer og opsynsperson, men
at I så længe som muligt kan opretholde et godt familieliv og/eller et ægteskabeligt samliv. Det betyder
også, at du får viden, støtte og redskaber til at sikre
kvaliteten af dit eget liv efter den demensramtes død.

2

AT DU BLIVER LYTTET TIL OG OPLEVER, AT DIN
MENING OG DINE BEHOV TAGES ALVORLIGT

Det betyder, at du kan deltage i samtaler med fagpersoner, som altid aktivt efterspørger din viden og inddrager dig i beslutninger om din nærtståendes pleje
og behandling. De skal tage hensyn til dine individuelle ønsker og begrænsninger samt til din trivsel.

3

AT DIN INDSATS SOM PÅRØRENDE TIL EN PERSON
MED DEMENS BLIVER VÆRDSAT OG RESPEKTERET

Det betyder, at fagpersoner møder dig med anerkendelse og lydhørhed, at du kan få den nødvendige
hjælp, og at du kan sætte grænser for dit engagement
og om nødvendigt helt sige fra. Det betyder også, at
dine omgivelser er lydhøre omkring din livssituation,
så du åbent kan tale om demenssygdommen og hvordan den påvirker dig og din familie.

4

AT MYNDIGHEDER OG FAGPERSONER
ER INTERESSEREDE I DIT VE OG VEL

Det betyder at du kan få en samtale med din praktiserende læge, visitator, kommunens demenskonsulent mv. om dine tanker og følelser og om hvordan
situationen påvirker dig. Det betyder også, at der er
relevante og tilstrækkelige støttende tilbud til dig,
fx praktisk hjælp i hjemmet, aflastning, afløsning og
psykologisk støtte.

5

AT DER FINDES TRYGGE
ALTERNATIVER TIL DIN INDSATS

Det betyder, at du kan have tillid til, at andre træder
til, hvis du i en periode eller permanent ikke kan eller vil påtage dig opgaver som pårørende, eller hvis
du siger fra over for visse opgaver. Det gælder både
praktiske opgaver, koordinerende og administrative
opgaver, samt ledsagelse af personen med demens til
dagtilbud, træning og motion, lægebehandling (akut
og planlagt) mv.

6

AT DU HAR MULIGHED FOR AT HOLDE EN
PAUSE OG GØRE NOGET GODT FOR DIG SELV

Det betyder, at du har adgang til tilstrækkelig fleksibel og tryg aflastning af god kvalitet, sådan at du kan
fokusere på omsorg for dig selv og lade batterierne
op, fx ved at bruge tid på dit helbred og velvære, dine
venner og resten af din familie. Du skal understøttes i,
at det er vigtigt at gøre.

7

AT DU KAN FÅ RÅDGIVNING OM PÅRØRENDEROLLEN
OG OM HVORDAN DEMENS KAN PÅVIRKE DIT LIV

Det betyder, at der altid er en demenskonsulent, pårørendevejleder eller en anden fagligt kompetent
nøgleperson i kommunen eller på hospitalet, som kan
rådgive dig lige fra mistanken om demens over udredning og de tidlige sygdomsstadier til den svære
beslutning om plejehjemsflytning og tiden som efterladt. Det betyder også, at det italesættes, hvor krævende plejen kan blive for dig, og at du tilbydes viden
om, hvordan du kan passe på dig selv fysisk, mentalt
og socialt.

8

AT DU HAR MULIGHED FOR AT MØDE
ANDRE I SAMME SITUATION

Det betyder, at du tilbydes netværk med andre pårørende, fx. gennem en pårørendegruppe, pårørendecafé, rådgivningscenter eller værested. Selvhjælpsgrupper bør igangsættes af fagpersoner, men kan
senere overtages af kompetente frivillige.

9

AT DU NEMT KAN KOMME I KONTAKT
MED MYNDIGHEDER OG FAGPERSONER

Det betyder, at du kan kontakte centrale fagpersoner
på e-mail eller telefon, og at du altid kan forvente svar
inden for en rimelig tid. Det betyder også, at konsultationer, behandlinger mv. planlægges mindst muligt
forstyrrende for dine øvrige forpligtelser. Endelig betyder det, at du kan få nemt tilgængelig information
om det offentliges tilbud og om ankemuligheder.

10

AT DIT ARBEJDE OG DINE
FAMILIEFORPLIGTELSER IKKE ER I KONFLIKT

Det betyder, at din arbejdsplads er forstående over
for din situation, tilbyder fleksible arbejdstider og giver dig mulighed for at holde fri, så du kan deltage i
konsultationer mv. Det betyder også, at din indtægt
nu og i fremtiden ikke påvirkes unødigt, hvilket kan
nødvendiggøre deltidsløsninger mv. med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
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CASE: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
PÅRØRENDEPANEL
I Lyngby-Taarbæk kommune har man haft stor effekt og positive reaktioner ved at inddrage pårørende i udviklingen af kommunens demenshandlingsplan.
Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk påbegyndte processen med at have en følgegruppe af pårørende
ved at annoncere i lokalavisen. Der var fra starten politisk opbakning til at inddrage pårørende i udviklingen af en handleplan for demensområdet. Det har haft stor betydning for de pårørende, at de
har følt sig politisk anerkendt og hørt. Politikerne blev gjort bekendt med hverdagen med demens
gennem dialog og deltagelse på et Social- og Sundhedsudvalgsmøde. Forvaltningen påbegyndte sit
samarbejde med de pårørende gennem møder ca. hver anden måned, hvor der bliver afsat god tid til
møderne á ca. 2 timers varighed (kl. 17-19). Der er forplejning og nærvær ved aktivt lyttende personer fra forvaltningen. Der skal som minimum være to personer fra forvaltningen til stede, så der altid
er en der kan skrive referat.
Det var vigtigt, at følgegruppen af pårørende kendte rammerne for deres deltagelse i udarbejdelse
af en handleplan; hvad havde de indflydelse på og hvad havde de ikke indflydelse på. Det var som
udgangspunkt godt med en dagsorden til at rammesætte mødet og dagens vigtigste emner, men
demensteamet erfarede også, at det var særligt vigtigt, at dagsordenen var fleksibel og der blev
derfor afsat god tid til individuelle historier og indbyrdes dialog.
”Uden af følge dagsordenen slavisk, uddrog vi som forvaltning gennem dialogen, de centrale elementer, der var svar på vores spørgsmål og ofte dukkede der også nye vinker frem. Vi var opmærksomme
på, at de pårørende ikke blev betragtet som professionelle, men netop pårørende og derfor stærkt
påvirket af situationen, hvor deres sindsstemning var følsom, men også nærværende og engageret i
udviklingen af en handleplan for demensområdet.”
De pårørende så løbende forvaltningens materiale og fulgte processen i udarbejdelsen af handleplanen. Effekten af følgegruppen har været, at de pårørende har kunnet kvalitetssikre handleplanen
for demensområdet løbende og hele tiden gøre os som forvaltning opmærksomme på faktorer, de
oplevede som relevante for en handleplan. De pårørende har givet udtryk for, at de var meget glade
for, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde inddraget dem i processen og de følte sig privilegeret i at
have haft denne mulighed både hos politiker og forvaltning. Samarbejdet med de pårørende finder
stadig sted under implementeringen af handleplan for demensområdet.

VIL DU LAVE ET PÅRØRENDEPANEL I DIN KOMMUNE? GODE RÅD FRA
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE:
1. Inddrag politikere meget tidligt i processen, og brug historier fra de pårørende selv
2. Sørg for en klar forventningsafstemning hos de pårørende; de skal kende rammerne for
deltagelsen fra starten
3. Vær opmærksom på, at de pårørende ikke er fagprofessionelle indenfor demensområdet
KONTAKT
Lene Wedele Henriksen
Udviklingskonsulent
tlf: 30 17 17 60 / email: lenwh@lbt.dk
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CASE: HORSENS
PÅRØRENDEUNDERSØGELSE
I Horsens er man lidt på samme måde som i Lyngby-Taarbæk kommune begyndt at inddrage de
pårørende. I en erkendelse af, at man som fagprofessionelle måske alligevel ikke altid ved bedst, har
man opstartet et pårørendeundersøgelse for at få kvalificeret de eksisterende tilbud. En lignende undersøgelse har tidligere være lavet, men man er i dette efterår blevet inspireret til at inddrage de pårørende i udarbejdelsen af selve undersøgelsesmaterialet ”så vi får spurgt om det, der giver mening”.
Demenskoordinator, demenskonsulenter og neuropsykolog planlægger og forestår undersøgelsen
hvorefter der videreudvikles på eksisterende og nye tilbud. Især vil der være fokus på, hvordan man
som kommune kan gøre det nemmere at ”give slip” med god samvittighed og tryghed.

VIL DU LAVE EN PÅRØRENDEUNDERSØGELSE I JERES KOMMUNE? 3 RÅD FRA HORSENS:
1. Vi skal undgå at tro at vi ved bedst
2. Inddrag dem det handler om
KONTAKT
Demensteamet
tlf: 76 29 37 20 / email: demens@horsens.dk
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FLERE GODE RÅD OG IDÉER FRA DE ANDRE
DEMENSVENLIGE KOMMUNER

26

VIBORG KOMMUNE
”Velkomstpakke”til pårørende med information om jura, økonomi, visitation, aktiviteter, træning, aflastning, hjælpemidler, hjælp i hjemmet osv.

MARIAGERFJORD KOMMUNE
Benyt den viden der allerede eksisterer (bl.a.) DAISY-modellen (MF) og afhold indflytningssamtaler og
samtaler løbende med de pårørende. Dette for at lære den enkelte borger bedre at kende samt imødekomme eventuelt opståede problematikker. I Mariagerfjord kommune er der god erfaring med, at centerlederen deltager i disse samtaler.

RANDERS KOMMUNE
Som flere andre af både de første og de næste demensvenlige kommuner, har Randers kommune med
succes ansøgt om midler fra SATS-puljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”. Fokus er bl.a.
på moderat og målrettet motion og skal generere mere overskud of ressourcer til bevarelse af livskvalitet
og værdighed sammen med deres ægtefælle med demens.

KØGE KOMMUNE
Der arbejdes på en standard for aflastning i hjemmet, så den pårørende har mulighed for at forlade hjemmet.

GULDBORGSUND KOMMUNE
Kommunen planlægger en ”Pårørendeskole” som skal give pårørende til personer med demenssygdomme mere viden og råd om, hvordan man kan få hjælp.
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AMBITION NR. 3:

KOMPETENCELØFT TIL
PERSONALET
”Understøt at ansatte, der arbejder med personer med demens, har viden om demenssygdom og
deltager i relevant og løbende efteruddannelse i demens. Forøg kompetenceniveau og specialiseret viden om demenssygdomme på plejecentre, i hjemmepleje og hjemmesygepleje.”
Arbejdet med borgere med demenssygdomme, stiller store krav til de medarbejdere der står i
forreste linje, når vi skal sikre den bedste pleje og omsorg til personer med demens og give støtte
og vejledning til deres pårørende. Medarbejdernes evne til at løfte denne opgave og understøtte
den tidlige opsporing, den gode dialog med pårørende samtidig med at skulle mestre den bedste
pleje og omsorg til den enkelte borger, kræver et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling på alle
niveauer.
I fremtiden vil vi se flere og flere personer med demenssygdomme på de danske plejecentre. Det vil
i stigende grad være nødvendigt, at alle medarbejdere har en demensfaglig viden. I arbejdet med at
sikre bedre sygdomsforløb for personer med demens, vil det tværfaglige arbejde også være et nødvendigt fokusområde i, og omkring hjemmepleje og plejehjem. Derudover skal der fokus på, hvordan
kommunerne sikrer, at de rigtige kompetencer bliver bragt i spil, på de rigtige tidspunkter.
Både den enkelte medarbejders kompetenceniveau og samarbejdet med andre fagområder, er i
høj grad en opgave, som både den centrale og lokale ledelse skal kunne imødekomme og løse. Men
hvordan sikrer kommunen, at den nære ledelse i hjemmeplejen og på plejecentrene er klædt på, til at
håndtere demensudfordringen? Hvordan sikrer kommunerne, at lederne er klædt på til at håndtere
de svære valg omkring ressourcer, pårørende og dagligdagens dilemmaer?
I arbejdet med at sikre kompetenceløft og et bedre arbejdsliv for personalet rundt om personer med
demens, har vi i Demensrummet sat fokus på ledelsen, kompetenceløft, det tværfaglige samarbejde
og demensområdets image og omdømme som fagområde for medarbejdere.

UDFORDRINGER
DET GODE TEAM
Det kan være en udfordring at se forskellen på at arbejde i grupper og i teams. Vi skal ikke kunne
det samme, derimod er det meget vigtigt at vi kan supplere hinandens fagområder med hver vores
faglighed og erfaringer. Et team kendetegnes ved at være en bredt sammensat gruppe som alle
arbejder mod samme mål med hver sine redskaber.

FRA VIDEN TIL PRAKSIS – OGSÅ FOR DET TVÆRGÅENDE PERSONALE
Et er at høre og forstå, noget andet er at udføre. Derudover kan det være svært at nå helt ud til alle
samarbejdspartnere, som idéelt set skal videregive deres informationer om ændringer i helbredstilstanden hos borgeren med demens. Ift. tværgående fagligheder, som f.eks. forestår træning el.
andet en gang om ugen er det en udfordring at gøre dem til en del af enheden.
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FLERE FAGGRUPPER INVOLVERET I INDSATSEN
Flere kommuner ser samtidig en bredere udfordring i at uddanne andre faggrupper, så de har et
minimum af kendskab til demenssygdomme og symptomer. Her er der både tale om kommunes
frontpersonale, der møder borgeren og andre faggrupper, der er en del af den daglige behandling
og pleje, f.eks. mad- og vaskeriservice.

NEUROPÆDAGOGISK VIDEN SOM REDSKAB
Neuropædagogisk viden er noget der efterspørges både hos medarbejdere og ledere. Udfordringen
består ofte i, at skabe et fælles videsniveau på tværs af organisationer og få bragt den neuropædagogiske viden i spil i praksis.

EN KRÆVENDE LEDELSESOPGAVE
For at medarbejderen skal kunne give den bedste pleje, rehabilitering og omsorg, kræver det en ledelsesmæssig klarhed og opbakning, der anerkender den nødvendige faglige refleksion og nærværet hos borgeren. En udfordring for ledelsen er at få skabt det rum i hverdagen til den forandringsproces der er sat i gang. Derudover skal ledelsen have en plan for, og jævnligt følge op på, hvordan
det går med at arbejde ud fra de faglige grundlag i demensomsorgen.
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DEMENSALLIANCENS KONCEPT TIL KOMMUNERNE: KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN
Et af de største ønsker for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende er bedre sammenhængende forløb baseret på viden om demens, der hvor de lever livet og møder medarbejdere
– i hjemmet, på plejecenteret og i behandlingssystemet. Arbejdet med mennesker med demenssygdomme kan være en udfordrende opgave for de medarbejdere, der skal sikre den bedste pleje, omsorg og rehabilitering. Et demensvenligt Danmark fordrer således et stærkt og vedvarende fokus på
at tilvejebringe de afgørende faglige og personlige kompetencer hos de fagpersoner, der er i kontakt
med mennesker med demenssygdomme og deres pårørende. Et fokus, der nødvendiggør at medarbejdere og ledere har og fortsat udvikler de rette kompetencer til at løfte indsatserne og understøtte
den tidlige opsporing, den gode dialog med pårørende og den bedste pleje, omsorg og rehabilitering
af det enkelte menneske.

Et kompetenceløft på demensområdet skal tage udgangspunkt i den demensramtes og de pårørendes behov og i de opgaver, der skal løses i dagligdagen. Et kompetenceløft skal resultere i udvikling
og ændring af praksis, hvilket betyder, at der skal være et skarpt fokus på, hvorledes der kan ske en
bevægelse fra viden til handling hos den enkelte medarbejder på den enkelte arbejdsplads.
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Derfor har Demensalliancen med afsæt i partnernes erfaringer og gennem involvering og samtale
med praktikere, forskere og uddannelseseksperter på demensområdet, udarbejdet vores forslag til
en ny national kompetenceudviklingsplan. Planen tager udgangspunkt i nedenstående model for,
hvordan vi sammen sikrer en struktureret tilgang til et nationalt kompetenceløft på demensområdet.
Hele planen kan downloades på www.demensalliancen.dk.

VISION
Aldrig alene med demens
Medarbejdere og ledere skal med udgangspunkt i behov hos mennesker med demens og deres pårørende, samlet have de rette faglige kompetencer til behandling, pleje og refabilitering og få disse kompetencer til kollektivt at virke.

KOLLEKTIVE
KOMPETENCER

BEHANDLINGSSYSTEMET

HJEMMET

INDIVIDUELLE
KOMPETENCER

PLEJECENTERET

BEHOVET

ORGANISATORISKE
KOMPETENCER

FUNDAMENT
Vi bygger videre på mange års erfaring med kompetenceløft
på demensområdet – både lokalt og nationalt
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CASE: RANDERS OG MARIAGERFJORD
KOMMUNE DEMENSKORPS
Formålet med et Demenskorps er at borgere med demens får den bedst mulige hverdag, der tilgodeser deres behov for et trygt, værdigt og meningsfuldt liv skabt i fællesskab med det personale
som omgiver dem. Det skal sikre, at personalet har den bedst mulige tilgang til borgere med demens
med fokus på socialpædagogik og at undgå magtanvendelse. Når man oplever, at man ikke kan løse
en given opgave får man hjælp og vejledning af Demenskorpset.
Et konkret eksempel på Demenskorpsets rolle kunne være i en situation hvor en borger med demens
i eget hjem, pludselig ikke vil åbne døren for hjemmeplejen. Her kan den pågældende ansatte i hjemmeplejen blive hjulpet videre af Demenskorpset som består af medarbejdere med den nødvendige
faglige viden og praktiske erfaring der skal til for at støtte hjemmeplejen i at skabe tillid og relation til
den demensramte, og dermed kunne komme, ind i hjemmet igen.
Der skabes vidensdeling blandt medarbejdere i udegrupper og i plejeboliger i forhold til borgere
med demens og skabes et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.
Demenskorpset kan konkret bestå af 6 medarbejdere med personlige kompetencer, faglig viden og
praktisk erfaring, der specielt retter sig mod opgaver der kan være særligt udfordrende i forhold
til arbejdet med demens. Derudover er de ansat i praksis, og arbejder til daglig med denne type
opgaver. De er kreative i forhold til løsningsforslag og gode til at formidle viden til kollegaer fordi
de kender arbejdsgange, instrukser / vejledninger og de muligheder, der findes i kommunen og har
oftest en sundhedsfaglig – eller en socialpædagogisk uddannelse.

DEMENSKORPSETS OPGAVER ER:
§§ At tage kontakt til plejepersonalet / lede og aftale det første møde med den demente borger
§§ At komme som en ekstra person i de forskellige vagtlag (dag, aften, nat)
§§ At starte et forløb op, der kan bestå i: 1) at observere borgeren med demens og den medarbejder,
der hjælper 2) at være med som ”toéren” i pleje og / eller praktiske opgaver 3) selv at afprøve
forskellige idéer og tiltag sammen med borgeren
§§ I samarbejde med kontaktperson, mundtligt og skriftligt at dokumentere observationer, anbefalinger og forslag til plejen af borgeren med demens
§§ Holde centerleder / distriktsleder og demenskoordinator orienteret om forløbet

VIL DU LAVE ET DEMENSKORPS I DIN KOMMUNE? GODE RÅD FRA RANDERS OG
MARIAGERFJORD:
1. At ledere deltager sammen med deres medarbejdere på et praksisnært kursus
2. At flere medarbejdere fra samme arbejdsplads delager på samme kursus
3. At uddannelsesstrategien på demensområdet får input fra medarbejdere og ledere fra andre
områder end fra omsorgsområdet. Sundheds- eller kulturområdet kan f.eks. bibringe viden om
behov for uddannelse set fra deres perspektiv

KONTAKT, RANDERS
Helle Sahl
Demenskonsulent
Tlf: 29 37 21 25 / email: helle.sahl@randers.dk
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KONTAKT, MARIAGERFJORD
Hanne Pedersen
Demensfaglig udviklingskonsulent
Tlf: 40126032 / email: hannp@mariagerfjord.dk

CASE: VIBORG KOMMUNE
FOKUS PÅ TIDLIG OPSPORING
I Viborg er ambitionen at finde alle borgere med demenslignende symptomer og sikre en rød tråd i
deres forløb. Det kan gøres gennem et højere videns- og kompetenceniveau blandt alle ansatte, og
altså ikke kun højne vidensniveauet hos de medarbejdere der allerede arbejder med mennesker med
demens. Udfordringen er især at sikre højt nok niveau hos nyuddannet personale og hos afløsere
og vikarer. Derfor udvikles netop nu et nyt fælles arbejdsredskab som skal fungere som screeningsværktøj og skal bruges af alle ansatte der har med borgere at gøre - og som derfor er vigtige i
forhold til at vurdere hvornår der eventuelt kan være tale om demens og i hvilken grad. Derudover er
værktøjet en del af stratificeringen af medarbejderne - altså en proces hvor alle medarbejdere har
basal viden om demens, og ligner hinanden nok til at kunne arbejde målrettet sammen.
Med redskabet sættes der fokus på at udbrede viden om de tidligste advarselssignaler og på den
tværfaglige dialog og formidling til personalegrupper der er ansat i Viborg kommune. Som en del af
arbejdsredskabet indtænkes også et handlingskompas som skal gøre selve det at handle i situationen mere enkelt og fri for unødig tvivl.
For at udbrede viden om de ti tegn på demens, ønsker kommunen at udlevere et lommekort med de
ti tegn til alle medarbejdere, der er i relation med borgere (madservice, rengøringspersonale, terapeuter, aktivitetsmedarbejdere, visitation, SSH, SSA, sygeplejerske m.v.).

VIL DU UDVIKLE ET REDSKAB FOR TIDLIG OPSPORING TIL DIN EGEN KOMMUNE? GODE
RÅD FRA VIBORG:
1. I hjemmeplejen er der ansat nøglepersoner, som er medansvarlige for at kompetenceudvikle sine
kolleger. Nøglepersonen kan også fungere som kontaktperson hos borgeren.
2. På plejecentre, hvor der er demensboliger, er der ansat fagkoordinatorer, der er medansvarlige
for at kompetenceudvikle sine kolleger samt at være kontaktperson hos borgeren.
3. Demenskonsulenterne er med til at opkvalificere fagkoordinatorer, nøglepersoner samt køkkenog rengøringspersonale samt sygeplejersker m.v.
KONTAKT
Birgitte Tollund Gert
Centerleder, Demenscenter Liselund
Tlf: 87 87 66 45 / email: btg@viborg.dk
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FLERE GODE RÅD OG IDÉER FRA DE ANDRE
DEMENSVENLIGE KOMMUNER
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HORSENS KOMMUNE
Der afholdes temadage om neuropsykologi og derudover foretages der neuropædagogiske screeninger af borgerne med demenssygdom som bor i enhederne hvor adfærd er en udfordring. Resultaterne
videreformidles til personalet som afprøver disse i praksis. - - Undervis personalet på i disse emner på
demensenhederne, da det er vigtigt at med personale der har specielkompetencer. Lederne skal være
rollemodeller og vise vejen i dette.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Etabler en følgegruppe af borgere med demens som kan kvalificere personalets indsats og fokus. Skab
derudover rammer for implementeringen af kompentenceudviklingen ved
1. pædagogiske møder på tværs af vagtlag
2. udarbejdelser af pædagogiske handleplaner
3. et demensteam som sparringspartner og evt. sparring ved ekstern konsulent.

KØGE KOMMUNE
Husk fokus på at opdatere afløsere og vikarer. Det kortlægges hvilke samarbejdspartnere der kommer
i borgerens hjem, og derefter orienteres der om kontaktmuligheder og vejledning i situationer vedr. helbredsændringer hos borgeren. Derefter tilbydes der grundlæggende undervisning på demensområdet og
tidlig opsporing til samarbejdspartnere.

GULDBORGSUND KOMMUNE
Sørg for grundig information til alle medarbejdere om arbejdet for at blive en demensvenlig kommune, så
de er klædt på til at tage et medansvar i dagligdagen.
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AMBITION NR. 4:

TILGÆNGELIGT OG INKLUDERENDE LOKALSAMFUND

”Arbejd med at nedbryde stigmatiseringen af demens og øg kendskabet til demenssygdomme
hos butikker, virksomheder og tilbudsydere, så medarbejdere her demonstrerer forståelse af og
kendskab til symptomerne på demens. Tilbyd organiserede aktiviteter, der er specifikke og tilpasset de behov, som mennesker med demens har og understøt de kommunale og frivillige tilbud,
der i dagligdagen giver personer med demens mulighed for at engagere sig i lokalsamfundet –
herunder gode transportmuligheder.”
Et tilgængeligt og inkluderende samfund er en afgørende del af at skabe et demensvenligt samfund som kan give et trygt liv til borgere med demenssygdomme. Det er ikke kun et spørgsmål om,
hvordan kommunen styrker samarbejdet med grupper af frivillige, men hvordan alle i lokalsamfundet
bidrager med overskud til at møde den demensramte med forståelse og hjælp, når behovet melder
sig.
Her er kommunen og kommunens medarbejdere kun en del af løsningen. I et tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund kan borgeren med demens trygt tage bussen, eller gå i banken og supermarkedet, uden at risikere at blive mødt med utålmodighed og manglende forståelse for de udfordringer
et liv med demens bringer med sig.
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I et demensvenligt lokalsamfund har borgere, lokale virksomheder og organisationer viden om
demens, og er opmærksomme på, hvordan de kan møde og støtte den enkelte borger. Særligt er
hjælpen vigtig, når en person med demens mister orienteringen og ikke formår at finde hjem, hvilket
i sidste ende kan have fatale konsekvenser. Kommunen kan ikke alene løfte denne opgave, men kan
være skaber og facilitator for en lokal bevægelse, ved at udbrede viden, samle aktører og stille redskaber til rådighed for lokale borgere, virksomheder og organisationer.

UDFORDRINGER
TABU
På samme måde som demens er tabubelagt for mange personer med en demenssygdom og deres
pårørende, oplever kommunerne også at demens er tabuiseret i samfundet generelt. Demenssygdommes tabu kan medføre isolation og eksklusion i samfundet som ofte kan være meget svær eller
helt umulig at komme ud af.

MANGLENDE VIDEN HOS DEN BREDE BEFOLKNING
Kommunerne oplever generelt en manglende viden om demenssygdomme, og dermed også om,
hvordan man møder en person med demens, og hvordan man kan hjælpe, når behovet melder sig.
Det kan være svært for kommunerne, at trænge igennem med viden om demens til den bredere
befolkning og sætte demens på dagsordenen. Særligt borgere, der ikke har demens tæt på livet er
svære at nå for kommunerne.

LOKALE FORSKELLE
I geografisk store kommuner, med flere bymiljøer og lokalsamfund, oplever kommunerne også lokale
forskelle, hvor lokalsamfundet har hver deres særkende, styrker og udfordringer. Det betyder at
demensudfordringen ikke nødvendigvis kan italesættes ens og i endnu højere grad, at løsninger skal
tænkes lokalt.
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DEMENSALLIANCENS KONCEPT TIL KOMMUNERNE: DEN LOKALE DEMENSALLIANCE
Demensalliancen har siden sommeren 2015 udviklet og udbredt modeller for lokale partnerskaber i
form af lokale Demensalliancer. I vores samarbejde med de demensvenlig kommuner har vi udviklet
samarbejdsmodeller og delt erfaringerne fra den nationale alliance med lokale aktører, så de med
fælles formål kan igangsætte og styrke lokale initiativer til personer med demens og pårørende.
Efter engelsk forbillede har vi påbegyndt arbejdet med at udvikle et endeligt koncept for, hvordan
kommuner og andre lokale aktører kan etablere lokale partnerskaber og lokale demensalliancer, der
kan sikre videndeling og erfaringsudveksling.

FEM GODE RÅD TIL DIG DER VIL STARTE EN LOKALE DEMENSALLIANCE
Start med målet: Hvad vil I opnå for hvem?
Invitér andre med: Hvem skal være med for at I kan nå målet?
Fokusér indsatsen: På hvilke 2-4 områder kan I gøre den største forskel på kort tid?
Vær konkret: Hvilke handlinger kan I sætte i gang nu, der skaber forbedringer inden for 6
måneder.
5. Spred budskabet: Hvad kan andre gøre for at hjælpe?
1.
2.
3.
4.
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CASE: MARIAGERFJORD KOMMUNE
DEN LOKALE DEMENSALLIANCE
I Mariagerfjord kommune, den tyndest befolkede kommune blandt de syv, er ambitionen altid at
tænke lokalsamfundet ind som en naturlig del af hverdagen. Derfor arbejder kommunen på at skabe
en lokal alliance og kommunen vil blandt andet have ikke mindre end 3000 demensvenner. ”Den
lokale demensalliancen skal være med til at fremme Mariagerfjord Kommunes demensvenlighed ved
at udbrede, udvikle og udarbejde tiltag til gavn for mennesket med demens og deres pårørende. Det
er forventningen at denne lokale alliance kan bidrage til løsninger der fremmer arbejdet bredere end
blot indenfor det kommunale regi. Den skal bidrage til andre synsvinkler og løsninger i arbejdet imod
at blive en demensvenlig kommune” siger distriktsleder, Stine Norlen. Alliancen er endnu ikke politisk
godkendt, men skal når den er i gang fungere i samarbejde med lokale foreninger, skoler og frivillige.
Derudover skal der, udover de 5 demensveninstruktører uddannes flere med et kursus i kommunen.
KONTAKT
Stine Norlen
Distriktsleder
Tlf: 51 25 81 23 / email: snorl@mariagagerfjord.dk

CASE: HORSENS KOMMUNE
DET DEMENSVENLIGE LOKALSAMFUND
(HOVEDGÅRD)
I Demensteamet i Horsens kommune er det efter deltagelsen i Demensrummet besluttet at et lokalsamfund (Hovedgård) skal gøres demensvenligt. Der er blandet andet fokus på handelslivet, biblioteket, lokal befolkning som helhed og det personale som kommer i lokalområdet, altså personalet
fra Sundhed og Omsorg i Horsens kommune. To demenskonsulenter, demenskoordinatoren og en
udviklingskonsulent har sat sig sammen og idéudvekslet og har desuden haft et møde med Varde
kommune, (som var en del af de første 6 demensvenlige kommuner. I Varde har man siden deltagelsen og lanceringen i februar arbejdet videre med idéen om den lokale alliance).
For nuværende er der udarbejdet en interessentliste, hvor personer er tænkt med som arbejder
andre steder i organisationen og som udretter deres funktion i dette lokalområde. Det er f.eks. terapeuter, forbyggende medarbejdere, aktivitetsmedarbejdere fra plejehjemmet i Hovedgård, præsten
fra området, ældresagen og ældrerådet. Der har desuden været kontakt til Alzheimerforeningen i
Århus, de vil gerne deltage i det fremtidige arbejde omkring at gøre Hovedgård til et demensvenligt
lokalsamfund. Der pågår ligeledes et arbejde med at få inddraget politikere fra lokalområdet.
KONTAKT
Demensteamet, Horsens
Tlf: 76 29 37 20 / email: demens@horsens.dk
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FLERE GODE RÅD OG IDÉER FRA DE ANDRE
DEMENSVENLIGE KOMMUNER

40

VIBORG KOMMUNE
I opbygningen af lokale indsatser, kan man med fordel tænke alle niveauer ind allerede i udviklingsfasen.

RANDERS KOMMUNE
I Randers har man haft god effekt af et storstilet event på Rådhuspladsen med foredrag, stande, salg af
huskekager, frivilligpiloter i Rickshaws og ikke mindst politisk opbakning i form af velkomst ved Sundheds- og Omsorgsudvalget. På denne dag var der rigtig god gode resultater og opmærksomhed generelt;
flere frivillige og pressedækning af TV2.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Informér dem som allerede er frivillige i og omkring plejecentrene om demens.

KØGE KOMMUNE
Tag personerne med demens med på råd i kontakten til forretninger og virksomheder og inddrag dem,
der har ressourcer til det i arbejdet med synlighed.

GULDBORGSUND KOMMUNE
I Guldborgsund kommune har der været stor succes med arrangementer afholdt af demenskoordinatorer.
De arrangerer forskellige typer af arrangementer; aften med film om demens, foredrag og debat eller
fyraftensmøde for virksomheder.
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AMBITION NR. 5:

FLERE DEMENSINDRETTEDE
BOLIGER
”Understøt det stigende behov for demensvenlige boliger gennem demensindretning og demenssikring af nye og eksisterende plejeboliger. Skab fysiske ude- og inde miljøer, der er tilgængelige og lette at navigere i, for mennesker med demens og skab boligmiljøer, der understøtter,
at personer med demens kan leve længere i deres eget hjem med mindst mulig unødig belastning
af sundheds- og plejepersonale.”
Det er kendetegnende for alle demenssygdomme, at den demensramte person er rum- og retningsforstyrret og har svært ved at orientere sig og finde omkring. Mennesker med moderat til svær demens har svært ved at klare sig i egen oprindelige bolig. Derfor er det nødvendigt, at vi har plejeboliger, der er indrettet til mennesker med demenssygdomme.
Det anslås at 2/3 af beboerne på plejecentre har demens. Alligevel udgør antallet af demensegnede boliger kun en lille del af visiterede boliger til ældre; knap 6.000 ud af godt 46.000 plejeboliger
ifølge kommunernes egne indberetninger til Danmarks Statistik. Vi skal have flere demensegnede
boliger nu. Når kommuner ombygger eller bygger nye plejeboliger skal de være indrettede til mennesker med demens.
For kommunerne ligger der en udfordring både i forhold til at bygge nye og flere plejeboliger, men
også i at tilpasse og demensindrette de eksisterende plejehjem og plejeboliger. Kommunerne har
derfor brug for viden om, hvordan man bygger og indretter demensvenligt, men også om hvordan
arbejdet kan finansieres på nye måder, så kommunerne er rustet til fremtidens plejeboligbehov. Der
er også behov for at tidligere livsformer og individuelle hensyn tilpasses i rammerne i plejecentrene.

UDFORDRINGER
I arbejdet med at sikre flere demensvenlige boliger, står kommunerne overfor en række udfordringer. Lokale udfordringer i forhold til indretning af nye og eksisterende plejeboliger og overgangen
mellem egen bolig og plejecenter, og generelle udfordringer i forhold til udvikling og finansiering af
nybyggeri og i forhold til lovgivning.

INDRETNING I EKSISTERENDE PLEJECENTRE
I takt med at andelen af beboere med demens på landets plejecentre stiger, stilles der også større
krav til demensvenlig indretning af de eksisterende plejecentre. Denne udfordring, fylder meget i
kommunerne, der ser på hvordan de i deres eksisterende plejehjem oplever udfordringer med et
skabe demensvenlig indretning gennem bedre bruge af lys, farver, skiltning og muligheder for særlig
skærmning.

INTEGRATION AF TEKNOLOGI
Der er ofte behov for at tænke teknologiske løsninger ind i den demensvenlige bolig. Her er kommunerne dog stærkt udfordret af ønsket om, at teknologi skal virke uden personen med demens
ved den er der. Generelt skaber brugen af teknologiske løsninger, en række etiske udfordringer som
kommunen skal forholde sig til. Derudover oplever nogle kommuner, at de økonomiske rammebeløb

42

og ønsket om en lav husleje, giver udfordringer i forhold til at opføre byggeri som lægger vægt på
fleksibilitet og teknologi.

OVERGANG FRA EGEN BOLIG TIL PLEJECENTER
En af de største udfordringer for den enkelte borger og de pårørende, i forbindelse med boligen, er
overgangen fra egen bolig til plejecenter. Kommunerne oplever at borgerne ofte flytter på plejecenter så sent i forløbet, at de har svært ved at falde til og ægtefællerne har svært ved at give slip. Man
ser blandt andet en udfordring i den generelle opfattelse af, at man skal blive længst muligt i eget
hjem. Det er for mange det værste at forestille sig at skulle flytte i en plejebolig, også selvom de stort
set intet kendskab har til, hvad denne boligtype har at tilbyde. Den første tid efter indflytningen på
plejecentre, kan være meget belastende for de pårørende.

LOKALENHEDER MED DE RIGTIGE KOMPETENCER
Mange borgere ønsker, den dag de skal flytte i plejebolig, at bo i nærheden af det sted, hvor de har
haft deres liv og virke. Samtlige plejecentre skal derfor have kompetencer til at varetage borgere
med en demenssygdom. Hvis kommunens demensenheder ligger langt væk fra vedkommes tidligere hjem, stilles borgeren og den pårørende i en situation om at skulle vælge, om den demensramte
skal bo potentielt langt fra det område, de kender og herved vælge den specialiserede medarbejderstab, eller om man skal vælge lokalområdet og den mere generalistorienterede omsorgsmedarbejderstab.
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DEMENSALLIANCENS KONCEPTER TIL
KOMMUNERNE: REJSEHOLDET OG
BOLIGVISIONEN
At sikre flere demensegnede boliger har været ét af Demensalliancens centrale mål siden etableringen i 2014. Der er et markant behov for demensegnede boliger, og det er vores erfaringer, at
der udover nye finansieringsmuligheder, mangler viden om hvad en demensvenlig bolig er. Siden
udviklingen af Demensalliancens publikation ”Visioner for Danmarks Demensboliger” (2015) har vi
løbende samlet eksperter - inkl. arkitekter og investorer - for at identificere behov og muligheder i
den demensvenlige bolig. I samarbejde med de demensvenlige kommuner har vi på forskellige omkostningsniveauer hjulpet kommunerne med at identificere konkrete muligheder i forbindelse med
indretning, ombygning og nybyggeri.
Skal vi med fuld effekt sikre flere demensvenlige boliger, er det afgørende at kommuner og beslutningstagere får mere konkret viden om hvor og hvordan de skal investere i fremtidens demensvenlige boliger. I Demensalliancen har vi derfor igangsat et pilotprojekt i Guldborgsund Kommune
i samarbejde med Zeso Architects. I regi af Demensalliancen, har vi samlet en række eksperter (et
Demensbolig Rejsehold), der sammen med lokale plejehjemsledere, har gennemgået en række af
kommunens plejehjem og udarbejdet konkrete anbefalinger til udbedringer. Dette har dels til hensigt
at klæde kommunen på, dels at afsætte kommunale midler, dels at søge offentlige puljer med afsæt
i konkrete og dokumenterede behov og dels at inspirere plejehjemslederne til at kunne foretage
mindre justeringer i indretningen, her og nu.
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HERUNDER KAN DU LÆSE OM NOGLE AF ERFARINGERNE FRA REJSEHOLDETS BESØG
I GULDBORGSUND KOMMUNE:
Arkitekt Pia Wiberg: ”Det var mest af alt utroligt givende, at der var et engageret plejehjemspersonale, som grundigt havde forberedt sig på mødet med Rejseholdet.” Forinden besøget havde de
enkelte plejecentre hver især beskrevet en række udfordringer omkring demensegnetheden.
På selve plejehjemsbesøget blev Rejseholdet mødt af dette engagerede personale, som opsøgende
og hjælpsomt var med til påpege, hvor de i dagligdagen oplever, hvad der i deres optik virker og ikke
virker. Og sammen med nogle af landets bedste eksperter på området blev det til gode og konkrete
drøftelser, direkte på stedet, om hvilke større eller mindre ændringer og justeringer, der kan foretages på plejecentret – således at forholdene fremadrettet kan blive mere demensvenlige og -egnede.
Ved en afsluttende workshop blev dagens erfaringer delt, og resultatet blev en identificering af de
mest generelle og største udfordringer på tværs af alle plejecentre.
Det er ganske tydeligt, at en række uhensigtsmæssige forhold, går igen på de forskellige plejecentre:
Dårlig belysning, forkert farvesætning, manglende kontraster blev registreret på de fleste plejecentre.
Lange gange, til tider labyrintiske, samt manglende pejlemærker er ligeledes gennemgående problemstillinger. Utilstrækkelig depotplads bevirker at hjælpemidler bliver efterladt i de fælles adgangs- og opholdsarealer. Badeværelser opleves kliniske og uden kontraster.
Generelt en række forhold der skal forbedres, når der skal sikres gode boligforhold for personer med
demens, hvor de grundlæggende forhold som HJEMLIGHED, OVERSKUELIGHED, GODE LYSFORHOLD OG SANSEOPLEVELSER I NATUR skal være tilstede. De inputs og indtryk Rejseholdet fik, er
nu samlet i et katalog ”DEMENSVENLIGE BOLIGER I GULDBORGSUND” med generelle og specifikke
anbefalinger til, hvordan Guldborgsund kommunes plejecentre kan opgradere de fysiske rammer for
mennesker med demens. Læs casen om Gulborgsund på næste side.

ALDRIG ALENE MED DEMENS

VISIONER FOR DANMARKS

DEMENSBOLIGER

45

CASE: GULDBORGSUND KOMMUNE
REJSEHOLDET
Samarbejdet fra idé til fokus på indhold og hensigt med besøget, samt optakten til det konkrete
besøg – blev til i fælles samskabelse mellem Demensalliancen og kommunen: ”Hele idéen udsprang
af en hændelse under Demensrummets første Camp i maj – under fremlæggelsen af Demensvenlig
bolig og indretning. Ad omveje endte en session med at vores kommune, stillede spørgsmålet ” Hvad
kan man gøre af demensvenlige tiltag i indretningen af vores plejecentre, hvis man ingenting har at
gøre godt med?” Denne udfordring er der sikkert flere kommuner som har – altså ønsket om at gøre
en forskel for mennesker med demens, således at indretningen i højere grad tilgodeser de udfordringer som mennesker med demens har, i måderne vi indretter og strukturerer vores plejecentre på.”
siger Lotus Sonnenborg.
Havearealer er f.eks. til stor glæde for beboerne, men giver også visse udfordringer, for eksempel
med lange gange som ligner hinanden, og mange udgange ud til omgivelser der ikke altid er sikre og
trygge at færdes i. Rejseholdet så særligt på, hvordan indretning, arbejdsgange/organisering, teknologiske hjælpemidler og udendørsarealer kan ændres i en mere demensegnet retning. Samarbejdet
med rejseholdet er et nyt initiativ, som vi forventer os meget af, og som andre kommuner også vil
kunne bruge.

VIL DU SÆTTE FOKUS PÅ PLEJEBOLIGERNE I JERES KOMMUNE?
6 GODE RÅD FRA GULDBORGSUND:
1) POLITISK ENGAGEMENT
§§ Inden iværksættelse af besøg, skal det politiske niveau og den øverste ledelse have en hensigtserklæring om, hvad ønsker vi at få ud af besøget? Mere viden? Iværksættelse af nye tiltag? Indsatsområder til kort tids og langtidsplanlægning af indsatser for mere demensvenlig indretning.
Hvilken økonomi er der til iværksættelsen?
2) RESSOURCER
§§ Udarbejd interviewmateriale i samarbejde med Rejseholdet – tag ud og interview hvert plejecenter og fremhæv 3 indsats områder som vil være vigtige at få konkret råd og vejledning på, tips og
tricks til ”de lavthængende frugter”.
§§ Sæt ressourcer af til bl.a. udvikling af interviewguide til indsamling af materiale som Rejseholdet
kan forberede sig på inden besøget. Billedemateriale af de udfordringer som leder og personale
oplever i dagligdagen på deres plejecenter – giver rigtig god mening, både før, under og efter
besøget.
3) MEDEJERSKAB
§§ Kommunen skal have gjort sig klart, hvordan vil man sikre medejerskab på processen og læringsudbyttet til samtlige plejecentre i kommunen?
§§ Leder- og medarbejderrepræsentanter fra alle plejecentre i kommunen, i en workshop til fælles
vidensdeling af dagens udbytte fra besøget samt oplæg på 1- 1½ time fra eksperterne i Rejseholdet.
§§ Inviter repræsentanter for alle plejecentre og find de 3 største udfordringer i forhold til indretning.
KONTAKT
Lotus Sonnenborg
Udviklingskoordinator
Tlf: 25 18 10 89 / email: lsonne@guldborgsund.dk
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CASE: VIBORG KOMMUNE
TJEK PÅ BOLIGEN
Viborg kommune har i dag 551 plejeboliger og heraf er 143 demensboliger + midlertidige demenspladser. Alle demensafsnit er indrettet i mindre enheder. Alle kendetegnet ved at der enten er lagt
vægt på centralt placeret fællesrum eller at der er mulighed for at komme ud i haver med stisystem,
hvor der er fokus på hverdagsliv, stimuli af sanser og sikkerhed.
Med udgangspunkt i SBI materiale omkring demensboliger, skal der laves et ”Tjek på boligen” på
alle plejecentre. Der vil blive kigget på miljøet i fællesrum og arealer samlet set, herunder på, hvilke
hvordan farver, lys der kan være godt m.m. - bliver borgeren stimuleret positivt og lign. I kommunen
forholder man sig nysgerrigt til ”hvad fortæller det som vi har hængende på væggene og stående på
en reol?” Det vil være den enkelte leder som har ansvaret for dette. På baggrund af disse oplysninger skal der blive udarbejdet en målrettet plan for renovering og opdatering af nuværende boligmasse, i samarbejde med boligforeningerne og det politiske udvalg.

VIL DU LAVE ET TJEK PÅ BOLIGEN I JERES KOMMUNE? 2 LÆRINGER FRA VIBORG:
1. En teknologisk løsning f.eks. et såkaldt loop rundt på grunden, er med til understøtte borgernes
selvbestemmelsesret ved at de kan bevæge sig ud på en længere tur uden at blive ”fulgt” af personalet. Dette er også med til at understøtte sikkerheden, så borgeren ikke forvilder sig væk.
2. Opret specialpladser med fokus på miljøet – stimuli til de borgere som ikke kan rummes i en
almindelig demensbolig. Denne form for pladser er med til at reducere sygehusindlæggelser.
KONTAKT
Anne Molin
Demenskonsulent
tlf: 87 87 62 60 / email: a9m3@viborg.dk
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FLERE GODE RÅD OG IDÉER FRA DE ANDRE
DEMENSVENLIGE KOMMUNER
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MARIAGERFJORD KOMMUNE
Under mere demensvenlig indretning ligger i mange tilfælde også en kulturændring hos personalet.
Kommunen vil gå fra at ”vi servicerer borgeren” til ”vi støtte borgeren”. Fordi kommunen arbejder med
kulturændring, er de startet med at forholde sig til, hvilket miljø de stræber efter på kommunens plejecentre. Derfra afprøves det først på et center, hvorefter ændringerne kan udbredes hos andre.

RANDERS KOMMUNE
Rådene fra Randers kommune handler om at tage sig tid til at planlægge og idéudvikle og at få demensfaglig viden ind fra begyndelsen af planlægningen. Et godt sted at starte er med inspiration fra andre.

HORSENS KOMMUNE
Medarbejderne i Horsens kommune har sammen stået for opførelsen af en havepavillon. Der er søgt
midler via Sundheds- og Ældreministeriets pulje. På samme måde planlægger man at søge puljen til
mere demensvenlig indretning. Dette er lykkes blandt andet med stort fokus på de faglige begrundelser
og argumenter for projektet.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Inddrag demensteamet i etablering af demensvenlig indretning af ude- og inde miljøer på plejecentre.

KØGE KOMMUNE
Indhent inspiration fra publikationer om plejeboligbyggeri andre steder og husk at tænke velfærdsteknologi ind.
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1 ÅR SOM DEMENSVENLIG
KOMMUNE
DE FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER GØR STATUS OG FORTÆLLER OM NOGLE AF DE BEDSTE FORANDRINGER
AALBORG – FAGLIG LEDELSE I DEMENSFELTET
For at gøre daglige ledere på plejecentre i stand til at skabe en fælles værdihorisont, altså en situation hvor alle parter orienterer sig efter samme værdier og målsætninger har Aalborg kommunes
Videnscenter for Demens lavet et 9 dages lederkursus. ”Gennem forløbet med demensrummet blev
vi opmærksomme på, at vi manglede et tilbud til vores ledere, for at kunne støtte dem bedst i kompetenceudviklingen af personalet. Vi udviklede derfor i 2016 et særligt kursus for ledere på demensområdet, som er blevet taget så godt imod, at vi nu udbyder det til flere kolleger rundt i landet.” siger
Mette Borresen, konsulent og VISO i Aalborg kommune.
Den faglige ledelse er altafgørende for at medarbejdere kan yde den bedste indsats. Det er en ledelsesmæssig opgave at sætte en demensfaglig værdihorisont, som medarbejderen kan orientere sig i
forhold til og anvende til at skelne det gode fra det mindre gode. Uden sådan et pejlemærke sker det
alt for ofte, at den stærkeste røst i feltet bliver den kulturskabende. Kurset skal blandet andet gøre
lederen i stand til at intervenere i forhold til forskellige opfattelser i personalegruppen af, hvorledes
borgeren bedst mødes. Kurset varer 3 moduler af 1,5 døgn og veksler mellem teoretiske oplæg
blandt andet om emotions- og arousalregulering, anerkendelsesteori og ledelsesansvar i forhold til
etablering af værdighorisont, og refleksioner i grupper. Der arbejdes undervejs med problemstillinger fra egen praksis med afsæt i den fælles teoretiske forståelsesramme.

KONTAKT
Mette Borresen
Konsulent, demens og VISO
Tlf. 2520 3804 / email: MB-aeh@aalborg.dk

AARHUS – ALLIANCE SOM RÆKKER UD OVER GENERATIONER
Aarhus kommune deltog i efteråret 2015 i det første demensrum og blev sammen med 5 andre
kommuner ført gennem en intensiv proces, der kulminerede med en lancering af kommunerne som
demensvenlige i februar 2016. Som en naturlig opfølgning på dette oprettede vi sammen med lokale
alliance-partnere den Aarhusianske Demensalliance. Det er blevet til en velfungerende lokal demensalliance med fælles initiativer mellem interesseorganisationer, kommune og kulturinstitutioner.
Alliancen er et godt eksempel på hvor givtigt det er at løfte i flok. Vi kan i samarbejde med civilsamfundet være med til at skabe bedre rammer for mennesker med demens, fordi vi står sammen om
opgaven. For eksempel er der opstået et endnu tættere samarbejde mellem kommunens tilbud hos
Demenshjørnet og Alzheimerforeningens rådgivningscenter og Café Hjerterum. I praksis betyder det
at borgeren kan få mere fleksibel hjælp og støtte mange steder fra.
Demensalliancen har opstartet et projekt, hvor både skolebørn og studerende bliver demensvenner
og får viden om demens gennem undervisning og besøg hos Demenshjørnet og Erindringslejlighederne i Den Gamle By. Det har været berigende at opleve hvordan interessen for et mere demensvenligt samfund har forgrenet sig på tværs af generationer og kommunale sektorer. Det ser vi frem
til at udbygge endnu mere.
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Der skabes en erindringsfestival, hvor man ud fra tanken om ”altid mennesket før sygdommen”
sætter fokus på det levede liv og erindringerne. Det bliver en hyldest til livet – med og på trods af
demens.
Aarhus Kommune har i samarbejde med Alzheimerforeningen har uddannet 12 Erindringsdans-instruktører og 25 demensven-instruktører og derudover har alliancen i samarbejde med Aarhus
Kommune og kirkerne et sogneprojekt, hvor omdrejningspunktet et at skabe temaaftener sammen
med kirkerne og foreningerne om demens – både med faktuelle råd og vejledning, fortællinger fra
mennesker der har det tæt inde på livet og præsternes beretninger om hvordan vi mennesker reagerer når livet tager en drejning.
En ny demenshandleplan er også under udvikling via en bred inddragelsesproces. Alle borgere et
blevet inviteret ind til en række dialogmøder, og mennesker med demens, deres nærmeste, foreningsrepræsentanter, medarbejdere og mange flere har valgt at være med og give deres input til
en handleplan, der skal være retningsgivende mod en mere demensinkluderende by. I forbindelse
hermed er der et samarbejde mellem kommune og region om hvordan vi sammen kan arbejde for
flere og bedre forløb på tværs af sektorer. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej mod visionen om et
mere demensvenligt samfund.

KONTAKT
Katrine Dennak
Sundhedsstrategisk konsulent
tlf: 41 87 35 89 / email: deka@aarhus.dk

HILLERØD - STOR EFFEKT, LIGE FRA GÅ-GRUPPER TIL SMARTGULVE
I Hillerød kommune er der startet en række nye indsatser og samarbejder på baggrund af deltagelsen i Demensrummet. I forhold til kommunens interne organisation har der efter deltagelsen været
ændringer; bl.a. har kommunen valgt at gøre indsatsen ”Fleksible daghjemspladser” permanent på
et af kommunen plejecentre, for at kunne understøtte de gode erfaringer med at sikre en god og
tryg overgang fra eget hjem til plejecenter for borgere med demens.
Derudover er en række nye samarbejder sat op som spiller ind i mange af ambitionerne for den
demensvenlige kommune: Undervisning til borgere med demens og pårørende samt Demensven
instruktørkursus og gå-grupper i samarbejde med frivillige i kommunen med udgangspunkt hos
flere af kommunens plejecentre. Med værdighedsmidler er der afsat penge til at sikre træning af personer med demens på kommunens plejecentre i 2016. Sidst men ikke mindst har Hillerød kommune i
2016 åbnet et nyt sundhedscenter, hvor der i byggeriet er tænkt i demensvenlig teknologi som f.eks.
smartgulve i alle de 30 midlertidige døgnpladser.

KONTAKT
Susie Dybing
Demenskonsulent, Hillerød Kommune
Tlf: 72 32 34 19 / email: sdyb@hillerod.dk

NÆSTVED - FORGLEMMIGEJRUTE
Som menneske med demens er det vigtigt fortsat at være fysisk aktiv, derfor etablerer Næstved en
rute, så man kan fastholde sin identitet med kendte aktiviteter. Konkret etableres ruten i forskellige
niveauer eksempelvis 3, hvor niveau 1 kan bruges af alle og niveau 3 kræver flere kognitive funktio-
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ner. Rammerne for ruten skal sikre at mennesker med demens og deres pårørende oplever de kan
færdes trygt og sikkert udendørs, da fysisk aktivitet og motion i hverdagen er med til at forsinke
udviklingen af symptomer ved demens og bidrager til øget livskvalitet.
Den første rute etableres i et tværfagligt samarbejde ved plejecenteret Symfonien. Resultater og
erfaringer skal bruges til at oprette flere ruter på tværs af kommunen. I etableringen inddrages mennesker med demens og pårørende, så ruterne kommer til at matche behov og ønsker.
Forglemmigej ruterne er et tiltag der skal være med til at gøre områder i Næstved til et tilgængeligt
og inkluderende lokalsamfund.

KONTAKT
Mette Jung Christensen
Udviklingskonsulent
tlf: 25 45 00 65 / email: mejuc@naestved.dk

STEVNS - DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KLASSE
7.C fra Store Heddinge skole i Stevns kommune har været igennem et forløb sammen med Stevns
Kommunes demenskoordinator, og de kan nu kalde sig Danmarks første demensvenlige klasse. ”Eleverne i 7.C er blevet undervist i, hvad demens er. De har lært, at en lille hjælp i hverdagen kan for en
person med demens, kan gøre en meget stor forskel,” fortæller demenskoordinator Line Henriksen.
Med tanke på det store tabu som ofte omgiver demenssygdomme, har det været ambitionen at indtænke børn og unge i den imageforandring demenssygdomme har brug for, og børnene er mindst
lige så vigtige som andre aktører i civilsamfundet.
Det har været ambitionen at udbrede kendskabet til demens, og ikke mindst at afmystificere sygdommen som for mange børn og unge kan virke skræmmende. Der kommer desværre flere og flere
personer med demens i vores samfund, og derfor er det supervigtigt, at vi er opmærksomme på,
hvad det er, der kendetegner en person som lider af en demenssygdom.
”Man gør livet lettere for mennesker, der lider af demens, hvis man tilbyder sin hjælp, når man kan
se, at der er brug for den, det kan eksempelvis være i supermarkedet, hvor den demente måske ikke
kan finde mælken, men det kan også være i forhold til én, der er gået en tur, og som så ikke kan finde
hjem igen,” siger Line Henriksen som selv har stået for undervisningen af klassen. Under den nye
skolereform er der fokus på at få flere eksterne undervisere ind i klasserne (”Den åbne folkeskole”)
hvor et kort forløb om demens er helt oplagt.

KONTAKT
Line Henriksen
Demenskoordinator
Tlf: 56 57 52 08 / email: linehenr@stevns.dk

VARDE KOMMUNE
Varde kommune har siden indgåelsen i Demensrummet 2015 arbejdet med at blive en demensvenlig
kommune. Her et år efter begynder de første effekter for alvor at vise sig. De forskellige tiltag som er
iværksat begynder at kaste frugt af sig – både internt i organisationen, men også for de demensramte og deres pårørende. Samlet set har dette bevirket et øget fokus på demens i hele kommunen. Det
har affødt både nye samarbejder og alliancer, nye ideer og større viden og videndeling.
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”Det er berigende at se, at så mange parter har taget del og ejerskab i, at skabe en demensvenlig
kommune. Ikke blot har arbejdet med en demensvenlig kommune skabt en bedre kvalitet for borgerne, som er i kontakt med kommunen, det har også samlet og engageret organisationer, frivillige
kræfter og civile borgere, som ønsker at hjælpe deres medmennesker.” siger Thorkild Sloth Pedersen,
Ældre- og Sundhedschef.
Borgerne mærker, at Varde Kommune er blevet en mere demensvenlig kommune ved, at personalet
har fået mere uddannelse i demens i form af et socialpædagogisk uddannelsesforløb, der er kommet
højere normering på Varde Kommunes største demensplejecenter, der er etablering et nyt, fleksibelt aktivitetstilbud til yngre demensramte. Derudover er det besluttet at demensramte og deres
pårørende inddrages i udviklingsarbejdet på demensområdet; der er etableret en støttegruppe til
pårørende i folkekirkeligt regi. Herved er der nu både tilbud i kommunalt regi, kirkeligt regi og frivilligt regi.
Sidst, men ikke mindst er et demensvenligt lokalsamfund båret af et af de lokale udviklingsråd i Varde, er under udvikling, noget som også har øget antallet af demensvenner.

KONTAKT
Mette Fuglsang Larsen
Ældrekonsulent
Tlf: 79 64 61 47 / email: melf@varde.dk
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MEDVIRKENDE I
DEMENSRUMMET 2
Deltagere, videnspersoner, oplægsholdere og borgere
Liza Brinks

Demenskoordinator

Guldborgsund Kommune

Mie Borregård

Demenskoordinator

Guldborgsund Kommune

Birthe Junior

Demenskoordinator

Guldborgsund Kommune

Birgit Holtse

Politiker

Guldborgsund Kommune

Lina Lauridsen

Gruppeleder for skærmet enhed Guldborgsund Kommune

Anita Tanicula

Gruppeleder for skærmet enhed Guldborgsund Kommune

Janne Olsen

Gruppeleder for skærmet enhed Guldborgsund Kommune

Pernille Kristensen

Gruppeleder for skærmet enhed Guldborgsund Kommune

Jeanette Stærk Larsen

Distriktsleder

Guldborgsund Kommune

Birthe Munch

Distriktsleder

Guldborgsund Kommune

Lotus Sonnenborg

Projektleder, Fremtidens
plejeboliger

Guldborgsund Kommune

Louise Hansen

Projektleder, Fremtidens
plejeboliger

Guldborgsund Kommune

Mette Kaare

Guldborgsund Kommune

Sofie Toft

Gruppeleder

Guldborgsund Kommune

Pernille Kristensen

Gruppeleder

Guldborgsund Kommune

Helle Christensen

Gruppeleder

Guldborgsund Kommune

Lotus Sonnenberg

Udv. koordinator

Guldborgsund Kommune

Karen Daverkosen

Distriktsleder

Guldborgsund Kommune

Pernille Fornø

Projektkoordinator

Guldborgsund Kommune

Bente Falkenberg

Daglig leder

Horsens Kommune

Rikke Hygum Pagh

Social- og Sundhedsassistent

Horsens Kommune

Kathrine Højsgaard Larsen

Social- og Sundhedsassistent

Horsens Kommune

Birgit Møller

Daglig leder

Horsens Kommune

Sara Laugesen

Demenskonsulent

Horsens Kommune

Jeanette With Linder

Rehabiliterende Ergoterapeut

Horsens Kommune

Susanne Rasmussen

Områdeleder

Horsens Kommune

Sara Laugesen

Demenskonsulent

Horsens Kommune

Bodil Lynggaard Møller

Demenskonsulent

Horsens Kommune

Lene V. Christensen

Daglig leder

Horsens Kommune

Susanne Bjørnhart

Social- og Sundhedsassistent

Horsens Kommune

Lotte Visgaard

Social- og Sundhedsassistent

Horsens Kommune

Malene Storgaard Jensen

Udviklingskonsulent

Horsens Kommune

Jeanette W. Lindér

Rehabiliterende ergoterapeut

Horsens Kommune

Ulla Ajslev

Demenskoordinator,
sygeplejerske og sociolog

Køge Kommune
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Deltagere, videnspersoner, oplægsholdere og borgere
Berit Madsbøll

Demenskoordinator og
sygeplejerske

Køge Kommune

Randi Hauerslev

Sygeplejerske

Køge Kommune

Dorte Rathmann

Teamleder

Køge Kommune

Marianne Grindsted Sørensen

Fysioterapeut

Køge Kommune

Susanne Worsøe

Driftsleder

Køge Kommune

Helene Landler

Køge Kommune

Laila Egedal Andersen

Demenskoordinator og
sygeplejerske

Køge Kommune

Tine Jantzen

Demenskoordinator og Visitator Køge Kommune

Annette Hjersted

Sygeplejerske

Køge Kommune

Nille Moesmand

Sygeplejerske

Køge Kommune

Peter Stuhaug

Ass, områdeleder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Camilla Nordby Larsen

Ass. områdeleder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tine Woldby

Ass. områdeleder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Helen Kjærulff

Ass. områdeleder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lene Wedele Henriksen

Udviklingskonsulent

Lyngby-Taarbæk Kommune

Gitte Carlsen

Demenskoordinator

Lyngby-Taarbæk Kommune

Mette Andersen

Demenskoordinator

Lyngby-Taarbæk Kommune

Helle Østergaard

Demenskoordinator

Lyngby-Taarbæk Kommune

Michael Fiksdal

Demenskoordinator

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kirsten Ryssing

Demenskoordinator

Lyngby-Taarbæk Kommune

Peter Stuhaug

Assisterende områdeleder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Charlotte Herbert

Assisterende områdeleder i en
tværgående funktion

Lyngby-Taarbæk Kommune

Helle Østergaard

Demenskontaktperson

Lyngby-Taarbæk Kommune

Michael Fiksdal

Demenskontaktperson

Lyngby-Taarbæk Kommune

Dorthe Lynge

Centerleder, demenscenter

Mariagerfjord Kommune

Hanne Pedersen

Demensfaglig Udv. konsulent

Mariagerfjord Kommune

Hanne Lundsgård

Demenskoordinator

Mariagerfjord Kommune

Ulla Risberg

Demenskoordinator

Mariagerfjord Kommune

Jannie Petri

Aktivitetsmedarb.

Mariagerfjord Kommune

Poul Ilsøe

Musikterapeut i aktivitetsc.

Mariagerfjord Kommune

Eva Henningsen

Social- og Sunhedsassistent og Mariagerfjord Kommune
demensk.

Rasmus Greve Jørgensen

Bygherrerådgiver

Mariagerfjord Kommune

Ulla Baisgaard

Bygningsingeniør

Mariagerfjord Kommune

Ken Magnussen

Bygningskonstruktør

Mariagerfjord Kommune

Anne Marie Jensen

Social- og Sundhedshjælper og Mariagerfjord Kommune
TR

Karin Jacobsen

Aktivitetsmedarb. Solgaven

Mariagerfjord Kommune

Christina Panduro

Udv. konsulent og underviser
ved SOSU nord

Mariagerfjord Kommune
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Deltagere, videnspersoner, oplægsholdere og borgere
Vera Larsen

Fagkonsulent +
uddannelseskonsulent

Mariagerfjord Kommune

Anette Have

Sygeplejeleder

Randers Kommune

Christina Blomkvist Nielsen

Socialpædagog

Randers Kommune

Mette Bennedsgaard

Demenskoordinator

Randers Kommune

Jette Baagø Jensen

Demenskoordinator

Randers Kommune

Gitte Bendixen

Aktivitetsmedarbejder

Randers Kommune

Marianne Høgh Hansen

Områdeleder

Randers Kommune

Maire Louise Nyborg

Aktivitetsleder

Randers Kommune

Susanne Vestendahl Eberhard

Centerleder

Randers Kommune

Lise-Lotte Wagner

Demenskoordinator

Randers Kommune

Helle Sahl

Demenskonsulent

Randers Kommune

Mette Søby

Frivilligkoordinator

Randers Kommune

Jens Aage Kahr

Centerleder

Randers Kommune

Jens Kjær

Vicechef

Randers Kommune

Susanne Tvede

Centerleder

Randers Kommune

Christa Haahr

Sundhedsassistent

Randers Kommune

Marianne Høgh Hansen

Områdeleder

Randers Kommune

Rikke Berg Christensen

Centerleder

Randers Kommune

Dennis Basler Hansen

Visitator

Viborg Kommune

Karin Højgaard Svendsen

Fagkoordinator og Socialog Sundhedsassistent

Viborg Kommune

Birgitte Tollund Gert

Centerleder

Viborg Kommune

Susanne Poulsen

Distriktsleder

Viborg Kommune

Helle Daastrup

Distriktsleder

Viborg Kommune

Pia Østergaard

Demensfaglig leder

Viborg Kommune

Dorte Østergaard

Demenskonsulent

Viborg Kommune

Anne Molin

Demenskonsulent

Viborg Kommune

Lotte Bressum

Demenskonsulent

Viborg Kommune

Jonna Christensen

Sygeplejerske

Viborg Kommune

Ellis Pilegaard

Leder af træning

Viborg Kommune

Christina Maria Dall Christensen Demensfaglig koordinerende
sygeplejerske

Viborg Kommune

Tove Djernes

Viborg Kommune
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Ergoterapeut

Videnspersoner
Anders Kristian Krogager
Andersen

Konsulent

Aarhus Kommune

Mette Fuglsang Larsen

Varde Kommune

Ældrekonsulent

Benedikte Luggin

Metropol

Udviklingskonsulent

Cecilie Beenfeldt

Prof. højskolen Metropol

Uddannelseskonsulent

Helle Akselbo

Videncenter for Demens

Uddannelseskonsulent

Pauline Hagensen

Metropol

Uddannelseskonsulent

Jette Rasmussen

UCL

Uddannelseschef, Ergoterapeut,

Helen Kobæk

Pensam

Tidl. Adm. Direktør

Christian Blaase Johansen

Hillerød Kommune

Specialkonsulent

Jeppe Poulsen

Direktør

SOSU uddannelsen i Nykøbing
Falster

Ane Stær Nissen

PENSAM

Seniorkonsulent

Margrethe Kähler

Ældre Sagen

Seniorkonsulent

Marie Lilja Jensen

Ældre Sagen

Seniorkonsulent

Mette Marie Kyed

Dansk Sygeplejeråd

Seniorkonsulent

Mie Andersen

FOA

Chefkonsulent

Pernille Tufte

Ældre Sagen

Seniorkonsulent

Peter Jakobsen

Byen for Livet, Odense

Sekretariatschef

Silja Henderson

Dansk Psykologforening

Psykologfaglig konsulent

Katrine van den Bos

Alzheimerforeningen

Projektleder

Maja Louise Sørensen

Alzheimerforeningen

Projektleder

Hanne Mette Ochsner Ridder

Aalborg Universitet

Professor i Musikterapi

Anders Møller Jensen

Forsker

OPEN/ Klinisk Institut/ Syddansk
Universitet og VIA Aldring og Demens / VIA University College

Tina Nør Langager

Ergoterapeutforeningen

Landsformand

Claus Cornelius

FOA

Konsulent

Ulla Garbøl

Ergoterapeutforeningen

Konsulent

Philippa Tree

Alzhiemer Association UK

International Officer

Marie Lenstrup

Foreningen Pårørende i Danmark Formand

Lise Koldkjær

PENSAM

Forebyggelseschef

Karen Stæhr

Sektorformand

FOA

Vibeke Drevsen

Energy2work

Ejer og udvikler af blomstringsuniverset

Nis Peter Nissen

Alzheimerforeningen

Direktør

Karin Nielsen

Varde Kommune

Demenskoordinator

Ane Eckermann

Alzheimerforeningen

Demensfaglig projektkoordinator

Ulla Thomsen

Kallerupvej

Centerleder

Pia Wiberg

Zeso Architects

Arkitket og Partner

Cecilie Rothchild

University College Lillebælt

Adjunkt

Anne Linander

Pårørende

Henriette Ghorbani

Pårørende

Rolf Bang Olsen

Gerontopsykiater
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